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ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей 

провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану 

 

Верховна Рада України пост ановляє:  

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

 

1.  У Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112 із 

наступними змінами): 

статтю 3 після слів ««Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»,» доповнити словами ««Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 

України»,»; 

статтю 16 доповнити новою частиною такого змісту: 

«Особливості здійснення господарської діяльності підприємств у сфері 

питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення на 

територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або є (були) тимчасово 

окупованими збройними формуваннями Російської Федерації, або тимчасово 

окупованих територіях, передбачених пунктом 3 частини першої статті 3 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України», в умовах воєнного стану 

визначаються Кабінетом Міністрів України.»; 

статтю 161 доповнити новою частиною такого змісту: 

«Особливості застосування екологічної броні питного водопостачання на 

територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або є (були) тимчасово 

окупованими збройними формуваннями Російської Федерації, або тимчасово 

окупованих територіях, передбачених пунктом 3 частини першої статті 3 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 

на тимчасово окупованій території України», в умовах воєнного стану 

визначаються Кабінетом Міністрів України.». 

 

2. У Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості 

Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892 із наступними змінами): 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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частину першу статті 13 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Кабінет Міністрів України визначає порядок компенсації суб’єктам 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг збитків, 

отриманих на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або які є (були) 

тимчасово окупованими збройними формуваннями Російської Федерації, або на 

тимчасово окупованих територіях, передбачених пунктом 3 частини першої      

статті 3 цього Закону, в умовах воєнного стану, від провадження діяльності з: 

виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання 

електричної енергії споживачу; 

транспортування, розподілу та постачання природного газу;  

виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та надання 

послуг з постачання теплової енергії; 

 централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та 

постачання гарячої води. 

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, зазначеного в 

абзацах третьому – сьомому частини першої цієї статті, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, затверджує порядок обліку послуг з транспортування, розподілу та 

постачання природного газу, передачі, розподілу, виробництва та постачання 

електричної енергії, послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління об’єднаною енергетичною системою України, централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, наданих суб’єктами 

господарювання, органом ліцензування яких вона є, на територіях, на яких 

ведуться (велися) бойові дії або які є (були) тимчасово окупованими збройними 

формуваннями Російської Федерації, або на тимчасово окупованих територіях, 

передбачених пунктом 3 частини першої статті 3 цього Закону, в умовах 

воєнного стану. 

Порядок обліку послуг, пов’язаних з реалізацією теплової енергії, її 

виробництвом, транспортуванням та постачанням, наданням послуг з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, наданих 

суб’єктами господарювання, органом ліцензування яких є обласні державні 

адміністрації, на території, на яких ведуться (велися) бойові дії або є(були) 

тимчасово окупованими збройними формуваннями Російської Федерації, або на 

тимчасово окупованих територіях, передбачених пунктом 3 частини першої 

статті 3 цього Закону, в умовах воєнного стану, затверджується центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері житлово-комунального господарства. 

Перелік територій(території), на яких ведуться (велися) бойові дії або які 

є(були) тимчасово окупованими збройними формуваннями Російської 

Федерації, визначається(ються) Кабінетом Міністрів України із зазначенням 

дати початку та дати закінчення бойових дій (тимчасової окупації збройними 

формуваннями Російської Федерації ).»; 
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у частині другій статті 131 слова «передбачених частинами третьою та 

четвертою цієї статті» замінити словами «передбачених частиною першою 

статті 13 цього Закону, частинами третьою та четвертою цієї статті». 

 

3. У Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (Відомості 

Верховної Ради України, 2016 р., № 51, ст. 833 із наступними змінами): 

 статтю 15 доповнити новою частиною такого змісту: 

«6.  Дія цієї статті не поширюється на підготовку рішень Регулятора, що 

мають ознаки регуляторних актів, та регулюють діяльність суб’єктів 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного 

стану.»; 

 статтю 16 доповнити новою частиною такого змісту: 

«4.  Дія цієї статті не поширюється на проведення відкритого обговорення 

проектів рішень Регулятора, передбачених частиною першою цієї статті, в 

умовах воєнного стану.». 

 

4.  Частину восьму статті 16 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312 із 

наступними змінами) викласти у такій редакції: 

«8. Особливості діяльності учасників ринку електричної енергії та 

взаємовідносин між ними у разі введення особливого періоду визначаються 

нормативно-правовими актами Регулятора, які регулюють окремі питання 

функціонування ринку електричної енергії в умовах особливого періоду.  

Для вирішення завдань, визначених статтею 4 Закону України «Про 

функціонування паливно-енергетичного комплексу під час особливого 

періоду», учасники ринку додатково керуються нормативно-правовими актами 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, які 

регулюють функціонування електроенергетики в умовах особливого періоду.». 

 

ІІ. Прикінцеві положення 

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим 

Законом. 

 

 

Голова Верховної Ради України                


