
Важлива інформація для побутових споживачів, багатоквартирні будинки 
яких не газифіковані природним газом і в яких відсутнє централізоване 

теплопостачання.

Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), надала роз'яснення щодо 
застосування  тарифу  на  електроенергію,  що  відпускається  населенню,  яке 
проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного 
типу,  квартирах  та  гуртожитках),  обладнаних  у  встановленому  порядку 
електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) (далі 
- тариф на електроопалення). Відповідно до цього повідомляємо.

Населенню,  яке  проживає  в  багатоквартирних  будинках,  не  газифікованих 
природним  газом  і  в  яких  відсутнє/не  функціонує  централізоване 
теплопостачання,  відпуск  електроенергії  проводиться  за  тарифом, 
установленим  для  населення,  яке  проживає  в  житлових  будинках  (у  т.ч. 
готельного  типу  та  гуртожитках),  обладнаних  електроопалювальними 
установками  (або  електроопалювальними  установками  та  кухонними 
електроплитами)

 
У зв'язку з численними зверненнями громадян Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
інформує,  що  відповідно  до  пункту  2.1.2  Порядку  застосування  тарифів  на 
електроенергію,  затвердженого  постановою  НКРЕ  від  23.04.2012  №  498, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23.04.2012 за № 599/20912, населенню, 
яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і 
в  яких  відсутні  або  не  функціонують  системи  централізованого 
теплопостачання,  відпуск  електричної  енергії  проводиться  за  тарифом, 
установленим для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в 
житлових  будинках  готельного  типу  та  гуртожитках),  обладнаних  у 
встановленому  порядку  електроопалювальними  установками  (або 
електроопалювальними  установками  та  кухонними  електроплитами)  –  з  01 
жовтня по 30 квітня (включно) за обсяг, спожитий: 

• до 3000 кВт·год електроенергії на місяць – 90 коп. за 1 кВт·год з ПДВ,
• понад 3000 кВт·год електроенергії  на місяць – 168 коп. за 1 кВт·год з 

ПДВ.
 

Для  цілей  цього  Порядку  до  багатоквартирних  будинків  належать  житлові 
будинки  з  трьома  та  більше  квартирами  (будинки  багатоквартирні  масової 
забудови, будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, будинки житлові 
готельного типу), а також спарені або зблоковані житлові будинки з трьома та 
більше  квартирами,  крім  гуртожитків,  готелів,  туристичних  баз,  таборів, 
будинків  відпочинку,  відокремлених  житлових  будинків  садибного  типу 



(міських, позаміських, сільських),  вілл,  дач,  будинків для персоналу лісового 
господарства, літніх будинків для тимчасового проживання, садових будинків.

 
Підтвердження  факту  відсутності  газифікації  природним  газом 
багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування в зазначених 
будинках  систем централізованого  теплопостачання  здійснюється  на  підставі 
акта, виданого територіальним органом Держенергонагляду.

 
Територіальний орган Держенергонагляду звертається до відповідного органу 
місцевого  самоврядування  для  отримання  підтвердження  факту  відсутності 
газифікації  природним  газом  та  відсутності  або  нефункціонування  систем 
централізованого теплопостачання в окремих багатоквартирних будинках.

 
Акт  складається  в  довільній  формі  у  чотирьох  примірниках,  один  з  яких 
надається  відповідному  ліцензіату,  другий  –  відповідно  Раді  міністрів 
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та  Севастопольській 
міським державним адміністраціям, третій – органу місцевого самоврядування, 
а четвертий – залишається у територіального органу Держенергонагляду. Копію 
акта державна інспекція надає територіальному органу НКРЕКП у відповідному 
регіоні.

 
Територіальний  орган  Держенергонагляду  не  рідше  одного  разу  на  рік 
звертається до відповідного органу місцевого самоврядування для отримання 
підтвердження факту  відсутності  газифікації  природним газом та  відсутності 
або  нефункціонування  систем  централізованого  теплопостачання  в  окремих 
багатоквартирних будинках,  та  у  разі  отримання інформації  про газифікацію 
природним  газом  та/або  функціонування  систем  централізованого 
теплопостачання  в  певних  багатоквартирних  будинках  державна  інспекція 
інформує ліцензіата про припинення дії  попередньо виданого акта (або його 
частини).

 
Відповідний  тариф  для  зазначеної  категорії  має  застосовуватися 
електропостачальною  компанією  з  наступного  розрахункового  періоду  після 
складання вказаного акта. 

 


