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Обґрунтування до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про 

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

 

Законом України № 2254-IX від 12.05.2022 «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності» 
будо внесено зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а 
саме розділ V «Прикінцеві положення» цього Закону доповнено пунктом 9-2  згідно з 
яким на період дії правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану в Україні 
внесено таке поняття як тимчасові споруди, призначені для життєзабезпечення 
(тимчасового проживання та обслуговування) внутрішньо переміщених осіб (далі - 
тимчасові споруди для життєзабезпечення населення).   

29.07.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України  
№ 2486-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій», що 
набрав чинності 24.10.2022 року, яким внесено зміни до розділу XVII "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" , зокрема, 
доповнено пунктом 132 згідно з яким тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні 
та протягом одного року після його припинення чи скасування, електрична енергія, що 
купується у постачальника універсальних послуг та споживається у тимчасових 
спорудах для життєзабезпечення населення, розміщених відповідно до пункту 9 2 
розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», оплачується за цінами, за якими постачальник універсальних послуг 
здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам. 

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, постачальник універсальних послуг 
здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам (індивідуальний та 
колективний) на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником 
універсальних послуг.  

Таким чином, для забезпечення можливості здійснення постачання електричної 
енергії, що купується в постачальника універсальних послуг та споживається у 
тимчасових спорудах для життєзабезпечення населення, виникла необхідність  
прирівняти такі об’єкти до об’єктів побутового споживача. 

Зважаючи на суспільну актуальність порушеного питання та необхідність 
забезпечення можливості надання універсальної послуги у тимчасових спорудах, 
призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) 
внутрішньо переміщених осіб, 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 
та захисту прав споживачів на 
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Про внесення зміни до постанови  
НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393 
 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні, 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 та від 12 
серпня 2022 року № 573/2022, 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 5 новим пунктом 6 
такого змісту: 

«6. Тимчасові споруди, їх комплекси, призначені для життєзабезпечення 
(тимчасового  проживання та обслуговування) внутрішньо переміщених осіб, 
прирівнюються до об’єктів побутового споживача. Врегулювання 
взаємовідносин на таких об’єктах у частині укладання тимчасових договорів 
споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та про постачання 
електричної енергії постачальником універсальних послуг здійснюється як з 
колективним побутовим споживачем у порядку, визначеному Правилами 
роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 
14 березня 2018 року № 312».  

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7. 
 
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття, та діє протягом одного 
року після припинення чи скасування в Україні воєнного стану. 
 
Голова НКРЕКП                 К. Ущаповський 


