
Обґрунтування до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про 
внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2022 року № 396» 

 

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 продовженого Указами Президента України від 14 березня 
2022 року № 133/2022 та від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та зниженням 
проведення розрахунків за спожиту електричну енергію по всім категоріях 
споживачів постачальників універсальних послуг (далі – ПУП), Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 26.04.2022 на відкритому засіданні було прийнято 
постанову НКРЕКП № 396 «Про особливості визначення обсягу та проведення 
розрахунків за вироблену електричну енергію генеруючими установками 
приватних домогосподарств під час дії в Україні воєнного стану». 

Наразі, до НКРЕКП надходять звернення від оператора системи                           
НЕК УКРЕНЕРГО та ПУП щодо надання роз’яснень та уточнення тлумачення 
деяких положень постанови НКРЕКП 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», у зв’язку з чим, Департаментом роздрібного ринку електричної 
енергії розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 26 квітня 2022 року № 396». 

Зважаючи, що зазначений проєкт змін стосуються необхідності 
проведення  розрахунків з приватними домогосподарствами за лютий 2022 року 
в повному обсязі, Департамент  роздрібного ринку електричної енергії пропонує 
прийняти проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП 
від 26 квітня 2022 року № 396». 

 

 
 

Директор Департаменту роздрібного                               Ігор ГОРОДИСЬКИЙ 
ринку електричної енергії  



                                                
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 

____________________ Київ        № _______________ 

 
 
Про внесення змін до 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 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 продовженого Указами 
Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та від 18 квітня 2022 
року № 259/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг,  
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Унести до постанови 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», такі зміни: 

 
1) у пункті 1: 

  абзац другий підпункту 2 виключити;   
після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту: 
«3) розрахунок за лютий 2022 року ПУП має здійснити в повному обсязі 

до 25 травня 2022 року;». 
У зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 4; 
 



 2

 
2) у пункті 4: 
абзац другий та третій підпункту 1 замінити одним абзацом другим такого 

змісту: 
«Зазначені у цьому підпункті перерахування здійснюються ОСП в рахунок 

оплати вартості наданої ПУП Послуги відповідно до актів приймання-передачі 
Послуги, не пізніше 55 днів після закінчення відповідного розрахункового 
періоду, що становить календарний місяць (крім лютого 2022 року).»;  

після підпункту 1 доповнити новим підпунктом 2 такого змісту: 
«2) розрахунок за лютий 2022 року ОСП має здійснити в повному обсязі до 

20 травня 2022 року;». 
У зв'язку з цим підпункти 2 та 3 вважати відповідно підпунктами 3 та 4. 
 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 
 
 
Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський 


