
УТОЧНЕННЯ 
Обґрунтування  

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про врегулювання деяких 
питань на роздрібному ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного 

стану» 
 
У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
продовженого Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 
відбулося значне переміщення громадян (споживачів) з територій, на яких ведуться 
бойові дії та/або тимчасово окупованих до більш безпечних регіонів. 

В період дії воєнного стану в Україні оператори систем та постачальники 
послуг комерційного обліку електричної енергії не мають можливості отримати дані 
про фактичні обсяги споживання електричної енергії на об’єктах споживачів, які 
розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії та/або на тимчасово 
окупованих, та забезпечити розгляд актів про порушення на засіданнях комісій 
операторів систем у порядку та в терміни, визначені Правилами роздрібного ринку 
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – 
Правила). 

Департаментом роздрібного ринку електричної енергії розроблено проєкт 
постанови НКРЕКП «Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку 
електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану», якою пропонується: 

врегулювати питання визначення обсягів споживання електричної енергії на 
територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на тимчасово окупованих 
територіях; 

зупинення на період дії в Україні воєнного стану та впродовж 90 днів після 
припинення чи скасування воєнного стану дію строків, визначених абзацами шостим 
та сьомим пункту 8.2.6 глави 8.2 розділу VIII Правил; 

зупинення на період дії в Україні воєнного стану проведення операторами 
систем засідань комісій з розгляду актів про порушення, складених на територіях, на 
яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, крім випадку 
проведення засідання комісії з розгляду акта про порушення за взаємною згодою 
оператора системи та споживача. 

Зважаючи на вищезазначене та актуальність зазначених питань, Департамент 
роздрібного ринку електричної енергії пропонує прийняти постанову НКРЕКП 
«Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку електричної енергії у 
період дії в Україні воєнного стану». 

 
 
Директор Департаменту роздрібного  
ринку електричної енергії         І. Городиський 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 
 

ПОСТАНОВА 
 
 
 
 

___________        № _______ 
 
 
 
 

Київ 
 
 
 
 
 

Про врегулювання деяких питань 
на роздрібному ринку електричної 
енергії у період дії в Україні 
воєнного стану 
 
 
 
 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у 
зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 
лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента 
України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 
 

1. Оператору системи передачі та операторам систем розподілу     
(далі – оператор системи) визначати обсяг електричної енергії, спожитої 
споживачем, відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної 
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 
(далі – Кодекс комерційного обліку електричної енергії), крім обсягу 
електричної енергії, спожитої споживачем на території, на якій ведуться 
(велися) бойові дії та/або на тимчасово окупованій території. 
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Обсяг електричної енергії, спожитої споживачем на території, на якій 
ведуться (велися) бойові дії та/або на тимчасово окупованій території 
визначати: 

з урахуванням фактичних показів лічильника(ів) – у разі отримання 
таких показів за допомогою засобів дистанційної передачі даних (АСКОЕ), 
або переданих споживачем чи персоналом оператора системи, або 
постачальником послуг комерційного обліку (ППКО), або постачальником 
електричної енергії; 

приймати рівним нулю за період(и) відсутності електропостачання 
тривалістю більше ніж 24 години в розрахунковому періоді для споживача, 
об’єкт якого заживлений від певного вузла/району/області електричних 
мереж оператора системи, з яких був відсутній відпуск електричної енергії 
споживачу; 

приймати рівним нулю – у разі отримання від споживача заяви про 
пошкодження/руйнування його електроустановки із зазначенням дати 
пошкодження/руйнування, яке призвело до непридатного стану  
електроустановки для споживання електричної енергії, що підтверджено  
оператором системи або центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики;  

у порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку електричної 
енергії, для кожної категорії споживачів (побутові, малі непобутові, інші 
непобутові) за його середньодобовим споживанням в аналогічному періоді 
попереднього року із застосуванням коефіцієнта приросту/зниження 
споживання електричної енергії, розрахованого для відповідного періоду за 
період(и), коли покази засобів обліку не були отримані оператором системи. 

Коефіцієнт приросту/зниження споживання електричної енергії у 
розрахунковому місяці оператору системи розраховувати у відносних 
одиницях з точністю до чотирьох цифр після коми, виходячи з 
співвідношення величин обсягу відпуску електричної енергії споживачам у 
розрахунковому місяці за наявними у оператора системи фактичними даними 
станом на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим, 
до величини обсягу відпуску електричної енергії споживачам в аналогічному 
розрахунковому місяці попереднього року у відповідному 
вузлі/районі/області електричних мереж оператора системи. 

 
2. Операторам систем з урахуванням підстав, зазначених в абзацах 

четвертому та/або п’ятому пункту 1 цієї постанови, здійснювати перерахунок 
обсягів споживання електричної енергії на підставі заяви споживача із дати 
пошкодження/руйнування електроустановки, підтвердженої оператором 
системи або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики. 

Після отримання оператором системи або постачальником послуг 
комерційного обліку електричної енергії документально підтверджених 
фактичних показів лічильника(ів) споживача, у тому числі після припинення 
чи скасування воєнного стану, оператору системи визначити щомісячні 
обсяги споживання електричної енергії споживачем, за середньодобовим 
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обсягом споживання електричної енергії споживачем, який розрахувати на 
основі зафіксованих двох останніх послідовно зчитаних показів 
лічильника(ів) та кількості днів між цими зчитуваннями (без урахування 
днів, коли відбувались перерви в електропостачанні споживача).  

 
3. Операторам систем призупинити на період дії в Україні воєнного 

стану проведення засідань комісій з розгляду актів про порушення, 
складених на територіях, на яких ведуться бойові дії та/або на тимчасово 
окупованих територіях, крім випадків проведення засідання комісії з 
розгляду акта про порушення за взаємною згодою оператора системи та 
споживача, у тому числі із застосуванням дистанційних засобів комунікації 
та передачі даних. 

 
4. Строки, визначені абзацами шостим та сьомим пункту 8.2.6 глави 8.2 

розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, зупиняються на час дії 
цієї постанови. 

 
5. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє протягом 

періоду дії в Україні воєнного стану та впродовж 90 днів після припинення 
чи скасування воєнного стану. 
 
 
 
 
 
 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
 



Обґрунтування  
до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про врегулювання деяких 

питань на роздрібному ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного 
стану» 

 
У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, 

відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
продовженого Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 
відбулося значне переміщення громадян (споживачів) з територій, на яких ведуться 
бойові дії та/або тимчасово окупованих до більш безпечних регіонів. 

В період дії воєнного стану в Україні оператори систем та постачальники 
послуг комерційного обліку електричної енергії не мають можливості отримати дані 
про фактичні обсяги споживання електричної енергії на об’єктах споживачів, які 
розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії та/або на тимчасово 
окупованих, та забезпечити розгляд актів про порушення на засіданнях комісій 
операторів систем у порядку та в терміни, визначені Правилами роздрібного ринку 
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – 
Правила). 

Департаментом роздрібного ринку електричної енергії розроблено проєкт 
постанови НКРЕКП «Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку 
електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану», якою пропонується: 

врегулювання питання порядку (особливостей) визначення обсягів споживання 
електричної енергії на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на 
тимчасово окупованих територіях; 

зупинення на період дії в Україні воєнного стану та впродовж 90 днів після 
припинення чи скасування воєнного стану дію строків визначених абзацами шостим 
та сьомим пункту 8.2.6 глави 8.2 розділу VIII Правил, яким, зокрема, визначено 
граничний термін розгляду акта про порушення на засіданні комісії оператора 
системи; 

зупинення на період дії в Україні воєнного стану проведення операторами 
систем засідань комісій з розгляду актів про порушення, складених на територіях, на 
яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, крім випадку 
проведення засідання комісії з розгляду акта про порушення за взаємною згодою 
оператора системи та споживача. 

Зважаючи на вищезазначене та актуальність зазначених питань, Департамент 
роздрібного ринку електричної енергії пропонує прийняти постанову НКРЕКП 
«Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку електричної енергії у 
період дії в Україні воєнного стану». 

 
 
Директор Департаменту роздрібного  
ринку електричної енергії         І. Городиський 



 

 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 
 

ПОСТАНОВА 
 
 
 
 

___________        № _______ 
 
 
 
 

Київ 
 
 
 
 
 

Про врегулювання деяких питань 
на роздрібному ринку електричної 
енергії у період дії в Україні 
воєнного стану 
 
 
 
 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у 
зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 
лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента 
України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 
 

1. Оператору системи передачі та операторам систем розподілу     
(далі – оператор системи) визначати обсяг електричної енергії, спожитої 
споживачем, відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної 
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 
(далі – Кодекс комерційного обліку електричної енергії), крім обсягу 
електричної енергії, спожитої споживачем на території, на якій ведуться 
(велися) бойові дії та/або на тимчасово окупованій території. 

Обсяг електричної енергії, спожитої споживачем на території, на якій 
ведуться (велися) бойові дії та/або на тимчасово окупованій території 
визначати: 
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з урахуванням фактичних показів лічильника(ів) – у разі отримання 
таких показів за допомогою засобів дистанційної передачі даних (АСКОЕ), 
або переданих споживачем чи персоналом оператора системи, або 
постачальником послуг комерційного обліку (ППКО), або постачальником 
електричної енергії; 

приймати рівними нулю за період(и) відсутності електропостачання 
тривалістю більше ніж 24 години в розрахунковому періоді для споживача, 
об’єкт якого заживлений від певного вузла/району/області електричних 
мереж оператора системи, з яких був відсутній відпуск електричної енергії 
споживачу; 

у порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку електричної 
енергії, для кожної категорії споживачів (побутові, малі непобутові, інші 
непобутові) за його середньодобовим споживанням в аналогічному періоді 
попереднього року із застосуванням коефіцієнта приросту/зниження 
споживання електричної енергії, розрахованого для відповідного періоду за 
період(и), коли покази засобів обліку не були отримані оператором системи. 

Коефіцієнт приросту/зниження споживання електричної енергії у 
розрахунковому місяці оператору системи розраховувати у відносних 
одиницях з точністю до чотирьох цифр після коми, виходячи з 
співвідношення величин обсягу відпуску електричної енергії споживачам у 
розрахунковому місяці за наявними у оператора системи фактичними даними 
станом на перше число календарного місяця, наступного за розрахунковим, 
до величини обсягу відпуску електричної енергії споживачам в аналогічному 
розрахунковому місяці попереднього року у відповідному 
вузлі/районі/області електричних мереж оператора системи. 

Після отримання оператором системи або постачальником послуг 
комерційного обліку електричної енергії документально підтверджених 
фактичних показів лічильника(ів) споживача, у тому числі після припинення 
чи скасування воєнного стану, оператору системи визначити щомісячні 
обсяги споживання електричної енергії споживачем, за середньодобовим 
обсягом споживання електричної енергії споживачем, який розрахувати на 
основі зафіксованих двох останніх послідовно зчитаних показів 
лічильника(ів) та кількості днів між цими зчитуваннями (без урахування 
днів, коли відбувались перерви в електропостачанні споживача).  

 
2. Операторам систем призупинити на період дії в Україні воєнного 

стану проведення засідань комісій з розгляду актів про порушення, 
складених на територіях, на яких ведуться бойові дії та/або на тимчасово 
окупованих територіях, крім випадків проведення засідання комісії з 
розгляду акта про порушення за взаємною згодою оператора системи та 
споживача, у тому числі із застосуванням дистанційних засобів комунікації 
та передачі даних. 

 
3. Строки визначені абзацами шостим та сьомим пункту 8.2.6 глави 8.2 

розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 
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постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, зупиняються на час дії 
цієї постанови. 

 
4. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє протягом 

періоду дії в Україні воєнного стану та впродовж 90 днів після припинення 
чи скасування воєнного стану. 
 
 
 
 
 
 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
 


