
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), на виконання 
доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 30.04.2022
№ 10210/1/1-22, розглянула лист Федерації професійних спілок України від 
06.03.2022 № 04/01-15/112 щодо порядку оплати за споживання енергоносіїв у 
воєнний час на об’єктах розміщення біженців, та в межах компетенції 
повідомляє.

Щодо ціни на електроенергію для потреб внутрішньо переміщених осіб
11.06.2017 набрав чинності Закон України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон), відповідно до якого запроваджується реформування 
ринку електричної енергії. Так, Законом передбачено, з одного боку, державне 
регулювання монопольних ринків (передача та розподіл електричної енергії), з 
іншого − запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку 
електричної енергії, розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному 
ринку електричної енергії (виробництво та постачання), вільний вибір 
контрагентів та забезпечення права споживача обирати постачальника 
електричної енергії. Тобто, на оптовому і роздрібному ринках електричної 
енергії має діяти принцип вільного ціноутворення.

З урахуванням положень частини шостої статті 72 Закону слід зазначити, 
що з 01.01.2019 постачання електричної енергії споживачам здійснюється за 
вільними цінами, крім випадків, встановлених вказаним Законом, а саме, 
постачання електроенергії споживачам постачальниками універсальних послуг 
та постачальниками «останньої надії».

Отже, постачання електричної енергії за вільними цінами здійснюється за 
домовленістю двох сторін (електропостачальника та споживача) за обраною 
споживачем комерційною пропозицією та при досягненні згоди з усіх істотних 
умов договору. Встановлення окремих (знижених) цін на електричну енергію 
для певних категорій непобутових споживачів (у тому числі «бюджетних 
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організацій») не відповідатиме вимогам чинного законодавства у сфері 
енергетики.

Водночас звертаємо увагу на те, що 20.04.2017 набрав чинності Закон 
України «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо забезпечення права на отримання 
комунальних послуг», згідно з яким держава гарантує зареєстрованим 
внутрішньо переміщеним особам право на отримання комунальних послуг, 
електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного 
поселення (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, 
будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними 
тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення.

Так, зокрема, абзацом восьмим частини першої статті 9 Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон 
про ВПО) визначено, що внутрішньо переміщена особа має право на оплату 
вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу 
в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечках із 
збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, 
санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, 
встановленими на такі послуги та товари для населення.

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві 
та перехідні положення» Закону електрична енергія, що купується у 
постачальника універсальних послуг та споживається, зокрема, 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, оплачується за цінами, за якими постачальник 
універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим 
споживачам.

Діючі на сьогодні ціни на електричну енергію для всіх побутових 
споживачів встановлені Положенням про покладення спеціальних обов’язків на 
учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (зі змінами) 
(далі – Поcтанова № 483).

Згідно з додатком 3 до Постанови № 483, фіксована ціна на електричну 
енергію для колективних побутових споживачів (крім гуртожитків), а також 
споживачів (цілі споживання), які визначені в абзацах одинадцятому – 
чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про ринок електричної енергії» становить 1,68 грн за 
1 кВт·год (за весь обсяг споживання).

Також, звертаємо увагу, що частиною другою статті 91 Закону про ВПО 
визначено, що структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій з 
питань соціального захисту населення зобов’язані надавати власникам 
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(балансоутримувачам) майна, що використовується для компактного поселення 
внутрішньо переміщених осіб інформацію (довідки) з Єдиної інформаційної 
бази даних про внутрішньо переміщених осіб про кількість осіб, 
зареєстрованих за місцезнаходженням такого майна. Зазначена інформація 
(довідки) є належним підтвердженням факту використання такого майна для 
компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.

Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що 
використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, 
зобов’язані інформувати постачальників комунальних послуг, електричної та 
теплової енергії, природного газу, з якими укладені відповідні договори, про 
використання такого майна для поселення внутрішньо переміщених осіб з 
наданням відповідної інформації (довідок), отриманої від структурних 
підрозділів місцевих державних адміністрацій з питань соціального захисту 
населення. Юридичні особи, які є власниками (балансоутримувачами) майна, 
що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених 
осіб, зобов’язані вжити заходів для встановлення засобів обліку спожитих 
електричної та теплової енергії, природного газу для задоволення власних 
побутових потреб внутрішньо переміщених осіб.

Разом з цим повідомляємо, що згідно з положеннями пункту 2.3.12 глави 
2.3 розділу ІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), споживання 
електричної енергії за відповідним тарифом (ціною) відповідно до комерційної 
пропозиції має бути забезпечене окремим комерційним обліком. Окремі 
площадки вимірювання мають бути забезпечені засобами вимірювальної 
техніки, які дають можливість організувати комерційний облік за відповідним 
тарифом (ціною) на всій площадці вимірювання.

Водночас споживач, з метою укладення договору про постачання 
електричної енергії на побутові потреби із застосуванням фіксованої ціни, 
визначеної Постановою № 483, має надати постачальнику електричної енергії 
заповнену заяву-приєднання, яка згідно з пунктом 3.2.10 глави 3.2 розділу ІІІ 
ПРРЕЕ має містити дані, зокрема щодо адреси об’єкта, ЕІС-код об’єкта 
(площадки вимірювання). 

Таким чином для можливості укладення окремого договору про 
постачання електричної енергії за фіксованою ціною визначеною Постановою 
№ 483, юридична особа, на об’єктах якої проживають внутрішньо переміщені 
особи, має вжити ряд заходів, а саме:

1) здійснити відокремлення площадки (площадок) вимірювання для 
кожного окремого об’єкта на якому проживають внутрішньо переміщені особи 
згідно з проєктною документацією, погодженою з оператором системи 
розподілу;

2) укласти окремі договори про розподіл електричної енергії за різними 
площадками вимірювання;

3) укласти договори про постачання електричної енергії з постачальником 
універсальних послуг на окремі площадки вимірювання, зазначивши їх у заяві-
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приєднанні.

Крім того повідомляємо, що у зв’язку з введенням воєнного стану в 
Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022, введеним відповідно до Указу 
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами), виникла низка 
неврегульованих питань, зокрема у функціонуванні роздрібного ринку 
електричної енергії.

Зокрема, у зв’язку зі ситуацією в країні (активної фази війни з агресором, 
ведення бойових дій в окремих регіонах України, а також вимушеного 
переселення громадян із особливо небезпечних регіонів країни) спостерігається 
суттєве зниження розрахунків за електричну енергію, у тому числі на 
територіях, які перебувають під контролем України. Такий рівень розрахунків 
ставить під загрозу належне функціонування енергосистеми України. Також 
мають місце випадки припинення діяльності певними постачальниками.

Ураховуючи зазначене, з метою стабілізації відносин на ринку 
електричної енергії прийнято постанову НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 «Про 
забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому 
числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час 
особливого періоду» (зі змінами) (далі – Постанова № 332), якою передбачені 
заходи стабілізації фінансового стану учасників ринку електричної енергії, 
спрямовані, у тому числі, на недопущення неконтрольованого зростання цін на 
організованих сегментах ринку.

Так, підпунктом 16 пункту 1 Постанови № 332 надано настанову на 
період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення 
або скасування зупинити нарахування та стягнення штрафних санкцій, 
передбачених договорами, що укладені відповідно до Закону України «Про 
ринок електричної енергії», між учасниками ринку електричної енергії.

Разом з тим слід також звернути увагу, що підпунктом 2 пункту 1 
Постанови № 332 надано настанову споживачам вживати вичерпних заходів з 
оплати електричної енергії та інших послуг, отриманих на ринку електричної 
енергії відповідно до договорів. У  разі технічної чи економічної неможливості 
здійснення оплати, яка виникла у зв'язку із дією в Україні воєнного стану, 
повідомляти про це (з наданням відповідного обґрунтування) постачальника та, 
з метою попередження негайного відключення, після закінчення 30 днів з дня 
припинення або скасування дії в Україні воєнного стану, ініціювати укладення 
графіка погашення заборгованості відповідно до пункту 4.24 розділу IV ПРРЕЕ.

Також слід зазначити, що 06.05.2022 набув чинності наказ Міністерства 
енергетики України «Про врегулювання питань щодо постачання електричної 
енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку 
електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану» від 13.04.2022 № 148, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.04.2022 за № 441/37777, 
яким затверджено Положення про особливості постачання електричної енергії 
споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної 
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енергії у період дії в Україні воєнного стану (далі – Положення). Цей наказ 
набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє протягом періоду 
дії воєнного стану в Україні та тридцяти днів після припинення або скасування 
такого стану.

Частиною 2 пункту 8 Положення встановлено, що учаснику роздрібного 
ринку електричної енергії забороняється відключення споживача без 
погодження відповідною військовою адміністрацією на адміністративній 
території розташування об’єкта споживача у разі, якщо об'єкт споживача 
забезпечує роботу, зокрема: об'єктів, що забезпечують тепло-, газо-, електро- та 
водопостачання; інших об’єктів, визначених відповідною військовою 
адміністрацією, у тому числі які виконують мобілізаційні завдання 
(замовлення) зі створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, 
боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а 
також виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, 
виробництва та постачання матеріально-технічних засобів, а також ті, які 
використовуються для надання життєво важливих послуг для населення, задіяні 
у сфері забезпечення продуктами харчування, лікарськими засобами, 
споживчими та побутовими товарами.

Отже, відключення об’єктів, перелік яких визначається відповідною 
військовою адміністрацією, а також об’єктів, якими здійснюється 
електропостачання, має погоджуватися постачальниками послуг з відповідними 
військовими адміністраціями.

Щодо цін на природний газ
Положеннями статті 19 Конституції України визначено, що органи 

державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України.

НКРЕКП діє згідно з повноваженнями, наданими, зокрема, Законом 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг» та Законом України «Про ринок 
природного газу» (далі – Закон України).

Відповідно до Закону України з 01.10.2015 НКРЕКП не має повноважень 
щодо забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу (в 
частині встановлення цін на природний газ).

Крім того, відповідно до статті 3 Закону України, ринок природного газу 
функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності 
суб'єктів природних монополій, та за принципами, зокрема, забезпечення 
високого рівня захисту прав та інтересів споживачів природного газу, у тому 
числі забезпечення першочергового інтересу безпеки постачання природного 
газу, вільної торгівлі природним газом та рівності суб'єктів ринку природного 
газу незалежно від держави, згідно із законодавством якої вони створені, 
вільного вибору постачальника природного газу.

Закон України передбачає, з одного боку, державне регулювання 
монопольних ринків (транспортування, розподіл, зберігання природного газу), з 
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іншого − розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку 
природного газу. Тобто, на оптовому і роздрібному ринках природного газу має 
діяти принцип вільного ціноутворення (крім випадку, коли з метою 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу на суб’єктів ринку природного газу покладені спеціальні 
обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України), що 
передбачено частиною другою статті 12 Закону України. 

Так, згідно з положеннями статті 12 Закону України постачання 
природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між 
постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Таким чином, на сьогодні постачання природного газу усім споживачам 
України, у тому числі побутовим споживачам, здійснюється за цінами, що 
вільно встановлюються між постачальниками та споживачами.

Щодо тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення

Визначений чинним законодавством, зокрема Порядком формування 
тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 
затвердженим постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 302, механізм 
формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення передбачає єдиний підхід до їх формування та встановлення без 
розмежування споживачів на окремі категорії (у тому числі «бюджетні 
організації»).

Додатково повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного 
стану» від 05.03.2022 № 206, до припинення чи скасування воєнного стану в 
Україні забороняється:

нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних 
нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за 
несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні 
послуги; 

припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню 
у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі.

Член НКРЕКП                                                                                          Р. Кайдаш

Вітенко С.
204-48-70


