
 

 

 

 

 

 

№ 5-818/22 

від 28 листопада 2022 року 

 

 

 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

 

 

 

 

 

Асоціація міст України розглянула проект постанови НКРЕКП «Про 

встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК 

«УКРЕНЕРГО» на 2023 рік» (надалі - Проект), який був схвалений 18.11.2022 р. 

на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, та того ж дня оприлюднений на офіційному 

сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень та пропозицій.  

Проектом, зокрема, пропонується установити ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» тариф на послуги з передачі 

електричної енергії: для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» 

електрометалургії) на рівні 522,46 грн/МВт·год (без урахування податку на 

додану вартість). При цьому, на сьогоднішній день зазначений тариф 

установлений на рівні 345,64 грн/МВт·год (без урахування податку на додану 

вартість).  

Асоціація міст України категорично не підтримує запропоновану 

Проєктом зміну тарифу з урахуванням наступного. Електроенергія є однією з 

суттєвих складових тарифів на комунальні послуги, особливо це стосується 

підприємств тепло- та водопостачання. Тому зростання вартості електричної 

енергії, яке передбачається Проектом, спонукатиме надавачів комунальних 

послуг підвищувати тарифи.  

У випадку підприємств теплопостачання таке зростання спричинить 

необхідність збільшення обсягів відшкодування заборгованості з різниці в 

тарифах, яка буде фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету. При 

цьому, передбачений в Державному бюджеті України на 2022 рік обсяг коштів 

на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах вже недостатній для 

компенсації існуючої заборгованості. У випадку збільшення обсягу такої 

заборгованості внаслідок зростання вартості електричної енергії, джерела її 

компенсації будуть відсутні. Що стосується інших надавачів комунальних 
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послуг, то компенсація зростання вартості електричної енергії може 

здійснюватися виключно за рахунок підвищення тарифів. Відповідно, одним з 

наслідків зростання вартості електричної енергії під час воєнного стану буде 

погіршення матеріального стану громадян. Разом з тим, заборгованість 

споживачів за отримані комунальні послуги постійно зростає, механізм 

стягнення заборгованості в примусовому порядку заблокований на 

законодавчому рівні. Таким чином, наслідком зростання вартості електричної 

енергії стане банкрутство підприємств – надавачів комунальних послуг та 

руйнація систем тепло-, водо-, та електропостачання незалежно від наслідків 

збройної агресії російської федерації. 

Окрім того вважаємо, що передбачене Проектом підвищення тарифу під 

час війни є неприпустимим, оскільки негативним чином вплине як на економіку 

держави цілому, так і на соціально-економічне становище громадян.  

З урахування зазначеного вище, Асоціація міст України категорично не 

підтримує прийняття Проекту в частині установлення тарифу на послуги з 

передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств 

«зеленої» електрометалургії) на рівні 522,46 грн/МВт·год (без урахування 

податку на додану вартість). Окрім того, просимо Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг не 

приймати проєкт постанови «Про встановлення тарифу на послуги з передачі 

електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2023 рік» в частині встановлення 

ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» тарифу на 

послуги з передачі електричної енергії: для користувачів системи (крім 

підприємств «зеленої» електрометалургії) на рівні 522,46 грн/МВт·год (без 

урахування податку на додану вартість). 

 

 
 

Додаток: на 2 (двох) аркушах 

 

 

 

Виконавчий директор      Олександр СЛОБОЖАН 
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