
УТОЧНЕННЯ 
 

Обґрунтування до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про 
визнання такою, що втратила чинність постанови НКРЕКП  від 26 квітня 

2022 року № 396» 
 

Посилаючись на форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок 
повномасштабного вторгнення на територію України військ російської федерації та 
введенням воєнного стану, з лютого 2022 року постачальники універсальних послуг та 
НЕК Укренерго зупинили виконання  своїх зобов’язань щодо оплати купленої  
електричної енергії за «зеленим» тарифом,   виробленої  приватними 
домогосподарствами,  та оплату послуг із забезпечення збільшення частки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. 

З метою відновлення розрахунків, 26.04.2022 НКРЕКП прийнято Постанову від 
26.04.2022 № 396 «Про особливості визначення обсягу та проведення розрахунків за 
вироблену електричну енергію генеруючими установками приватних домогосподарств 
під час дії в Україні воєнного стану» (далі – Постанова № 396). 

Відповідно до Постанови від 26.04.2022 № 396,  без зміни розмірів «зеленого 
тарифу», було відновлено проведення  оплати виробленої електричної енергії за 
«зеленим» тарифом,   купленої  у власників приватних домогосподарств,  та послуг із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії шляхом встановлення  мінімальних гарантованих платежів та граничних 
строків проведення повних розрахунків.  

В той же час, з квітня 2022 року ситуація в ОЕС України значно погіршилась, 
фізичний профіцит електричної енергії, який існував на момент прийняття Постанови 
№ 396, змінився на значний дефіцит,  - як через тимчасову окупацію територій  України 
з промисловою генерацією так і через   масштабні руйнування  енергетичної 
інфраструктури України  внаслідок неодноразових масованих обстрілів країною-
агресором.  

Враховуючи викладене, з метою забезпечення розвитку розподіленої генерації, 
захисту інтересів власників приватних домогосподарств, в яких встановлені генеруючі 
установки, збалансування інтересів  учасників  роздрібного ринку електричної енергії,  
приймаючи до уваги, що відповідні витрати на компенсацію  послуг із забезпечення 
збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії  
затверджені в тарифі  НЕК Укренерго на послуги з передачі електричної енергії, 
Департаментом із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному 
ринку електричної енергії пропонується Постанову № 396 визнати такою, що втратила 
чинність, та передбачити  алгоритм забезпечення повного погашення боргів, які 
виникли  між учасниками під час дії воєнного стану. 

Зважаючи на вищезазначене та актуальність зазначених питань, Департамент із 

регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної 
енергії пропонує прийняти проєкт постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що 
втратила чинність постанови НКРЕКП  від 26 квітня 2022 року № 396».   

 

 
Директор Департаменту із регулювання  
відносин та захисту прав споживачів на 

роздрібному ринку електричної енергії                              Ігор ГОРОДИСЬКИЙ 



УТОЧНЕННЯ 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
___________      № _______ 

 
 

Київ 
 
Про визнання такою, що втратила 
чинність постанови НКРЕКП  від 26 
квітня 2022 року № 396 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок електричної енергії» та у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 
30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 
Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року 
№ 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року 
№ 573/2022 та від 07 листопада 2022 № 757/2022, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 26 квітня 2022 року № 396 «Про особливості визначення обсягу та 
проведення розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими 
установками приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану» 
(зі змінами).   
 

2. З метою врегулювання питань, які виникають у зв’язку із пунктом 1 цієї 
постанови:  

 
1) оператору системи передачі забезпечити повну оплату ПУП вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії, наданої ПУП у 2022 році: 

за березень до 20 березня 2023 року; 
за квітень до 20 квітня 2023 року;  
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за травень до 20 травня 2023 року;  
за червень до 20 червня 2023 року;  
за липень до 20 липня 2023 року;  
за серпень до 20 серпня 2023 року;  
за вересень до 20 вересня 2023 року;  
за жовтень до 20 жовтня 2023 року;  
за листопад до 20 листопада 2023 року; 
за грудень до 20 грудня 2023 року.  
 
 
2) постачальникам електричної енергії, що виконують функцію 

постачальника універсальних послуг (далі – ПУП) забезпечити повну оплату 
вартості електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних 
домогосподарств в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної 
енергії такими приватними домогосподарствами, купленої ПУП за «зеленим» 
тарифом у 2022 році:  

за  березень до 25 березня 2023 року; 
за квітень до 25 квітня 2023;  
за травень до 25 травня 2023 року;  
за червень до 25 червня 2023 року;  
за липень до 25 липня 2023 року;  
за серпень до 25 серпня 2023 року;  
за вересень до 25 вересня 2023 року;  
за жовтень до 25 жовтня 2023 року;  
за листопад до 25 листопада 2023 року; 
за грудень до 25 грудня 2023 року.  
 
3. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2023 року. 

 
 
 
 
Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський 



Обґрунтування до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про 
визнання такою, що втратила чинність постанови НКРЕКП  від 26 квітня 

2022 року № 396» 
 

Посилаючись на форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок 
повномасштабного вторгнення на територію України військ російської федерації та 
введенням воєнного стану, з лютого 2022 року постачальники універсальних послуг та 
НЕК Укренерго зупинили виконання  своїх зобов’язань щодо оплати купленої  
електричної енергії за «зеленим» тарифом,   виробленої  приватними 
домогосподарствами,  та оплату послуг із забезпечення збільшення частки 
виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. 

З метою відновлення розрахунків, 26.04.2022 НКРЕКП прийнято Постанову від 
26.04.2022 № 396 «Про особливості визначення обсягу та проведення розрахунків за 
вироблену електричну енергію генеруючими установками приватних домогосподарств 
під час дії в Україні воєнного стану» (далі – Постанова № 396). 

Відповідно до Постанови від 26.04.2022 № 396,  без зміни розмірів «зеленого 
тарифу», було відновлено проведення  оплати виробленої електричної енергії за 
«зеленим» тарифом,   купленої  у власників приватних домогосподарств,  та послуг із 
забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних 
джерел енергії шляхом встановлення  мінімальних гарантованих платежів та граничних 
строків проведення повних розрахунків.  

В той же час, з квітня 2022 року ситуація в ОЕС України значно погіршилась, 
фізичний профіцит електричної енергії, який існував на момент прийняття Постанови 
№ 396, змінився на значний дефіцит,  - як через тимчасову окупацію територій  України 
з промисловою генерацією так і через   масштабні руйнування  енергетичної 
інфраструктури України  внаслідок неодноразових масованих обстрілів країною-
агресором.  

Враховуючи викладене, з метою забезпечення розвитку розподіленої генерації, 
захисту інтересів власників приватних домогосподарств, в яких встановлені генеруючі 
установки, збалансування інтересів  учасників  роздрібного ринку електричної енергії,  
приймаючи до уваги, що відповідні витрати на компенсацію  послуг із забезпечення 
збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії  
затверджені в тарифі  НЕК Укренерго на послуги з передачі електричної енергії, 
Департаментом із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному 
ринку електричної енергії пропонується Постанову № 396 визнати такою, що втратила 
чинність, та передбачити  алгоритм забезпечення повного погашення боргів, які 
виникли  між учасниками під час дії воєнного стану. 

Зважаючи на вищезазначене та актуальність зазначених питань, Департамент із 
регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної 

енергії пропонує прийняти проєкт постанови НКРЕКП «Про визнання такою, що 
втратила чинність постанови НКРЕКП  від 26 квітня 2022 року № 396».   

 

 
Директор Департаменту із регулювання  

відносин та захисту прав споживачів на 

роздрібному ринку електричної енергії                              Ігор ГОРОДИСЬКИЙ 



ПРОЄКТ 

 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА 
___________      № _______ 

 
 

Київ 
 
Про визнання такою, що втратила 
чинність постанови НКРЕКП  від 26 
квітня 2022 року № 396 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок електричної енергії» та у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 
30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 
Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року 
№ 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року 
№ 573/2022 та від 07 листопада 2022 № 757/2022, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 26 квітня 2022 року № 396 «Про особливості визначення обсягу та 
проведення розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими 
установками приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану» 
(зі змінами).   
 

2. З метою врегулювання питань, які виникають у зв’язку із пунктом 1 цієї 
постанови:  

 
1) постачальникам електричної енергії, що виконують функцію 

постачальника універсальних послуг (далі – ПУП) забезпечити повну оплату 
вартості електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних 
домогосподарств в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної 
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енергії такими приватними домогосподарствами, купленої ПУП за «зеленим» 
тарифом у 2022 році:  

за  січень, лютий та грудень до 25 лютого 2023 року;  
за  березень до 25 березня 2023 року; 
за квітень до 25 квітня 2023;  
за травень до 25 травня 2023 року;  
за червень до 25 червня 2023 року;  
за липень до 25 липня 2023 року;  
за серпень до 25 серпня 2023 року;  
за вересень до 25 вересня 2023 року;  
за жовтень до 25 жовтня 2023 року;  
за  листопад до 25 листопада 2023 року; 
 
2) оператору системи передачі забезпечити повну оплату ПУП вартості 

послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії, наданої ПУП у 2022 році: 

за січень,  лютий  та грудень до 25 лютого 2023 року;  
за  березень до 25 березня 2023 року; 
за квітень до 25 квітня 2023 року;  
за травень до 25 травня 2023 року;  
за червень до 25 червня 2023 року;  
за липень до 25 липня 2023 року;  
за серпень до 25 серпня 2023 року;  
за вересень до 25 вересня 2023 року;  
за жовтень до 25 жовтня 2023 року;  
за  листопад до 25 листопада 2023 року.  
 
 
3. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2023 року. 

 
 
 
 
Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський 


