
 
Обґрунтування до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення 

змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393» 
 

Положеннями абзаців десятого – п’ятнадцятого пункту 13 розділу XVII Закону 

України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) передбачається  здійснення 
оплати електричної енергії, що купується у постачальника універсальних послуг та 

споживається юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, 
що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб 

(містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, 
санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб 
внутрішньо переміщених осіб - за цінами, за якими постачальник універсальних послуг 

здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам.  
За період воєнного стану в Україні, введеного 24.02.2022 Указом Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022  «Про введення воєнного стану в Україні відбулося 
стрімке зростання кількості внутрішньо переміщених осіб. При цьому, до НКРЕКП 

звертаються постачальники універсальних послуг щодо відсутності окремого засобу 
обліку електричної енергії, спожитої внутрішньо переміщеними особами для 
задоволення власних побутових потреб в місцях компактного їх поселення, які не 

відноситься до об’єктів побутових споживачів. Так, у разі проживання внутрішньо 
переміщених осіб на об’єктах непобутових споживачів, що використовуються 
одночасно і для компактного поселення таких осіб, і для комерційних цілей (за 
тарифами непобутових споживачів) - для забезпечення наданого абзацами десятим – 
п’ятнадцятим пункту 13 розділу XVII Закону права оплачувати спожиту внутрішньо 
переміщеними особами електричну енергію за тарифом для побутових споживачів, 

необхідним є механізм окремого визначення обсягу електричної енергії, спожитої 
такими внутрішньо переміщеними особами на об’єктах непобутових споживачів. 

Відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО), дані комерційного обліку 
електричної енергії - дані, отримані на основі вимірювання або розрахунковим шляхом 

під час здійснення комерційного обліку електричної енергії. Відповідно до пункту 9.5.3 
ККО дані комерційного обліку формуються на основі результатів вимірювання або 

визначаються розрахунковим шляхом за встановленими правилами.  
Джерелом даних про кількість осіб, зареєстрованих за місцезнаходженням 

об’єктів майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо 

переміщених осіб, є Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб.  
Крім цього, необхідно зазначити, що соціальні нормативи, в межах яких держава 

надає громадянам пільги або субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, 
встановлюються виходячи із постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 

року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування».   

З метою забезпечення виконання норм абзаців десятого – п’ятнадцятого пункту 

13 розділу XVII Закону та Департаментом із регулювання відносин та захисту прав 
споживачів на роздрібному ринку електричної енергії розроблено проєкт постанови 

НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393». 



Зазначеним проєктом постанови передбачено, що оператори систем розподілу, 
у разі звернення юридичних осіб - власників (балансоутримувачів) об’єктів, що 
використовуються для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, 
визначають обсяги  спожитої електричної енергії для задоволення власних 
побутових потреб внутрішньо переміщених осіб, виходячи із показів окремо 
облаштованих засобів обліку встановлених відповідно до ККО, а у разі їх 
відсутності виходячи з наданої юридичною особою інформації (довідки) з Єдиної 
інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб про кількість осіб, 

зареєстрованих за місцезнаходженням такого об’єкта із забезпеченням державних 
соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування 
відповідно до постанови КМУ від 06 серпня 2014 року № 409. 

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 внесення змін до 
постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393». 

 

 
 

 
 
 
 
 

Директор Департаменту із регулювання 
відносин та захисту прав споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії                                   Ігор ГОРОДИСЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 

ПОСТАНОВА 

________________                                                                       №______________ 

Київ 

 

Про внесення зміни до постанови 
НКРЕКП від 20 квітня 2022 року 
№ 393 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок електричної енергії», 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 згідно з Указами Президента 
України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 
та від 17 травня 2022 року № 341/2022, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

  

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

  

1. Доповнити постанову Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 квітня 2022 року 
№ 393 «Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку електричної 
енергії у період дії в Україні воєнного стану» після пункту 4 новим пунктом 5 
такого змісту:  

«5. Оператори систем розподілу врегульовують взаємовідносини щодо 
розподілу електричної енергії із юридичними особами, які є власниками 
(балансоутримувачами) майна (далі – юридичні особи), що використовується для 
компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних 
модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, 
пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб 

 
УКРАЇНА 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 



внутрішньо переміщених осіб та постачальниками електричної енергії з 
урахуванням таких особливостей: 

у разі наявності на об’єкті юридичної особи, улаштованих відповідно до 
вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 311, окремих засобів 
комерційного обліку електричної енергії для обліку електричної енергії, 
використаної виключно для задоволення власних побутових потреб внутрішньо 
переміщених осіб, – на підставі показів таких засобів комерційного обліку 
електричної енергії; 

у разі відсутності на об’єкті юридичної особи окремих засобів 
комерційного обліку електричної енергії для обліку електричної енергії 
використаної виключно для задоволення власних побутових потреб внутрішньо 
переміщених осіб, обсяг спожитої електричної енергії внутрішньо 
переміщеними особами визначається з урахуванням наданої від юридичної 
особи інформації/даних (довідки) з Єдиної інформаційної бази даних про 
кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, за місцезнаходженням 
такого об’єкта, із забезпеченням державних соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуговування відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 06 серпня 2014 р. № 409; 

щомісячно передавати відповідним постачальникам електричної енергії 
інформацію окремо по обсягам спожитої/використаної на об’єкті юридичної 
особи на потреби господарської діяльності та на побутові потреби внутрішньо 
переміщених осіб. 

 У зв'язку з цим пункти 5 та 6 вважати відповідно пунктами 6 та 7. 
 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.  
 

 

Голова НКРЕКП                                                                         К. Ущаповський 


