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Донецька обласна організація 
профспілки трудящих металургійної і 
гірничодобувної промисловості 
України 

 
 

Міністерство розвитку громад та територій України разом із Міністерством 
енергетики України, Міністерством соціальної політики України розглянуло 

звернення Донецької обласної організації профспілки трудящих металургійної і 
гірничодобувної промисловості України 14.01.2021 № 01, яке надійшло листом 
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 21.01.2021 за № 1829/0/2-21, щодо 
недопущення підвищення цін/тарифів на комунальні послуги в період карантину і 
повідомляє. 

1. Щодо тарифів на послуги з постачання теплової енергії, постачання 
гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення 

Питання щодо тарифів на комунальні послуги є досить непростим, оскільки 
за своєю суттю є як економічним, так і соціально спрямованим. З одного боку 
розмір плати  за комунальні послуги зачіпає інтереси пересічних громадян – 

споживачів послуг, з іншого -  кожне підприємство галузі – виконавців послуг. 
Від стану оплати споживачів  залежить не лише якість житлово-

комунальних послуг, а й можливість функціонування підприємств та безперебійне 
надання ними життєвоважливих послуг. 

Формування, встановлення та застосування тарифів на комунальні послуги 
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

Для встановлення тарифів на комунальні послуги, а саме тарифів на послуги 
з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення суб'єкти господарювання 
подають до органу уповноваженого встановлювати тарифи (на сьогодні це 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) і органи місцевого самоврядування) заяву та 
розрахунки тарифів за встановленими такими органами формами з відповідними 
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розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися 
під час їх проведення. 

НКРЕКП встановлює тарифи на комунальні послуги для тих суб’єктів 
господарювання, які підпадають під її регулювання. Для решти суб’єктів 
господарювання, які не регулюються НКРЕКП, тарифи на комунальні послуги 
встановлюються органами місцевого самоврядування. 

Таким чином, рішення про встановлення тарифів на комунальні послуги 
може прийматися лише уповноваженими органами. 

За вимогами чинного законодавства України уповноваженні органи 
зобов’язанні встановлювати тарифи на комунальні послуги в розмірі економічно 
обґрунтованих витрат. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення» 
державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими 

(забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж 
(реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації). 

Установлення Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування державних регульованих цін на товари в 
розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, без визначення джерел 
для відшкодування різниці між такими розмірами за рахунок коштів відповідних 
бюджетів не допускається і може бути оскаржено в судовому порядку 

(стаття 15 цього Закону). 
При цьому звертаємо увагу, що тарифна політика в житлово-комунальному 

господарстві безпосередньо залежить від цінової політики в паливно-

енергетичному комплексі. 
Зміни вартості природного газу, електричної енергії призводять до 

об'єктивної необхідності перегляду уповноваженими органами тарифів на теплову 
енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та водовідведення для населення, адже у 
структурі собівартості послуг з теплопостачання витрати на природний газ  
займають 60-70%, а у структурі собівартості послуг з централізованого  
водопостачання і водовідведення витрати на електричну енергію – 25-30%. 

Крім того, зміна розміру мінімальної заробітної плати, вартості матеріалів, 
комплектуючих також призводить до збільшення вартості комунальних послуг. 

Надання споживачам послуг за тарифами, які не відшкодовують фактичних 
витрат підприємств, призводить до обмеженості коштів підприємств для 
здійснення розрахунків за спожиті енергоносії, виплати заробітної плати 
працівникам, сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету. 

Згідно із статтею 3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 
одним з принципів, на яких ґрунтується державна політика у сфері житлово-

комунальних послуг, є принцип забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня 
економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг. 

Разом з тим, в умовах загострення ситуації, що виникла у зв’язку із 
зростанням  цін/тарифів на природний газ та електричну енергію, послуги з 
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розподілу природного газу, Мінрегіону разом із іншими заінтересованими 
центральними органами виконавчої влади, НАК «Нафтогаз України», 
Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 
України» було доручено підготувати Меморандум про взаєморозуміння щодо 
врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води (далі - Меморандум). 

09.02.2021 Меморандум було укладено між Урядом в особі Міністра 
розвитку громад та територій України та першого заступника Міністра енергетики 
України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогаз України» і Всеукраїнською 
асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». 

Основною метою Меморандуму є уникнення навантаження на 
домогосподарства та недопущення зростання для них вартості послуг з 
теплопостачання в опалювальному періоді 2020/2021 року, забезпечення 
стабільного функціонування підприємств теплопостачання та недопущення збоїв у 
їх роботі і наданні послуг для споживачів. 

Зокрема, пунктом 1 Меморандуму передбачено недопущення застосування 
до кінцевих споживачів комунальних послуг (населення) підвищених тарифів на 
послуги з централізованого опалення, постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води в опалювальному періоді 2020/2021 року.  

Вказаний Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами 
(тобто, з 09.02.2021).  

2. Щодо ціни на природний газ та тарифів на послугу з розподілу 

природного газу для населення 

З 01.08.2020 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  
від 01.07.2020 № 542 «Про внесення змін до Положення про покладення 
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» 
АТ «НАК «Нафтогаз України» (далі – Компанія) припинила продаж та постачання 
природного газу побутовим споживачам та постачальникам природного газу для 
потреб населення за фіксованою (регульованою) ціною.  

За регульованою ціною Компанія продає природний газ тільки 
підприємствам теплопостачання (до 01.05.2021).  

Отже, з 01.08.2020, згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про 
ринок природного газу» (далі – Закон), постачання природного газу для побутових 
споживачів, здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між 
постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.  

Керуючись чинними нормативними актами щодо правил постачання 
природного газу, постачальник зобов’язаний публікувати в засобах масової 
інформації та на власному сайті детальну інформацію про зміну цін на природний 
газ за п’ять днів до введення їх у дію. Зміна ціни на природний газ може 
здійснюватися виключно з 01 числа місяця. 

Водночас, у зв’язку зі стрімким зростанням біржових цін на природний газ  
на європейських хабах у січні-лютому поточного року та через зменшення доходів  
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громадян, спричинене пандемією коронавірусу, Урядом вживаються відповідні 
заходи, спрямовані на зниження ціни природного газу для побутових споживачів. 

Так, Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову від 18.01.2021 
№ 25 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», 
положеннями якої запроваджується державне регулювання ціни на природний газ 
до 31.03.2021 і встановлюється у лютому та березні 2021 року гранична ціна для 
всіх побутових споживачів в розмірі 6,99 грн. за 1 куб. метр (з ПДВ та тарифом за 
транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з 
газотранспортної системи).  

Наразі, до складу ціни спожитого газу як товару входять: ціна 
продажу/постачання природного газу, торгова надбавка постачальника 
природного газу, тариф за транспортування магістральними газопроводами до 
внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи та ПДВ. 

Варто наголосити, що відповідно до положень частини першої статті 13 
Закону, споживач має право, зокрема, на вільний вибір постачальника та 
безоплатну зміну постачальника природного газу.  

Споживачі природного газу можуть вільно обрати постачальника 
природного газу, не залежно від того, де той зареєстрований, орієнтуючись на його 
цінову пропозицію та сервіс. Ціни на природний газ для всіх категорій споживачів 
оприлюднюються на офіційних сайтах регіональних постачальників природного 
газу та Компанії.  

Постачальникам забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу 
фінансову компенсацію у зв’язку зі зміною постачальника. 

Зміна постачальника має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з 
дня отримання новим постачальником заяви-приєднання до договору постачання 
природного газу від побутового споживача. 

Споживач зобов’язаний здійснити повний остаточний розрахунок з 
попереднім постачальником. 

Слід зазначити, що з 1 січня 2020 року змінено порядок оплати побутовими 
споживачами послуг з газопостачання. Споживачі сплачують окремо по двох 
рахунках (квитанціях): 

за послуги з газопостачання ‒ постачальнику природного газу; 
за послуги з розподілу природного газу ‒ оператору газорозподільної 

системи. 
Рішення про розділення рахунків при наданні послуг природного газу 

побутовим споживачам ухвалено НКРЕКП. При цьому змінено принцип 
визначення вартості оплати послуги розподілу природного газу. 

Згідно з положеннями статті 4 Закону до компетенції НКРЕКП як 
Регулятора на ринку природного газу належить, зокрема, затвердження та 
оприлюднення у встановленому порядку методології визначення тарифів на 
послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, 
методології визначення тарифів на послуги розподілу, а також затвердження 
правил постачання природного газу. 
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Тарифи на розподіл природного газу відрізняються в кожному регіоні, 
оскільки встановлюються Регулятором окремо для кожного газорозподільного 
підприємства, відповідно до території ліцензованої діяльності. 

Згідно з вимогами чинного законодавства у грудні 2020 року НКРЕКП 
встановлено економічно обґрунтовані тарифи на послуги розподілу природного 
газу для Операторів ГРМ. 

Разом з цим, враховуючи соціальне напруження у суспільстві, чисельні 
звернення громадян України, Регулятором прийнято рішення про перегляд тарифів 
на послуги розподілу низки газорозподільних підприємств. Відповідні рішення 
схвалено на відкритому засіданні НКРЕКП 19.01.2021 року. 

3. Щодо тарифів на електричну енергію для побутових споживачів 

З метою збереження фіксованої ціни на електричну енергію для побутових 
споживачів, постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483  

«Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на 
учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (із змінами) (далі – 

Постанова № 483) на ДП «Гарантований покупець», ДП «НАЕК «Енергоатом», 
ПрАТ «Укргідроенеро» та постачальників універсальних послуг покладено 
виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів 
у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі – ПСО).  

Відповідно до Постанови № 483, ціна на електроенергію для побутових 
споживачів встановлювалась на рівні тарифів (з урахуванням тарифів, 
диференційованих за періодами часу), які діяли станом на 30 червня  2019 року. 

Слід зазначити, що тарифи на електроенергію, яка відпускається населенню 
та ряду пільгових категорій споживачів, були встановлені: постановою НКРЕКП  
від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що 
відпускається населенню», зареєстрованою в Мін’юсті 02.03.2015 за № 231/26676, 

постановою НКРЕКП від 11.03.2010 № 218 «Про затвердження тарифів на 
електричну енергію релігійних організацій», зареєстрованою в Мін’юсті 
24.03.2010 за № 241/17536 (із змінами), постановою НКРЕКП від 23.04.2012 № 498 

«Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію», 
зареєстрованої в Мін’юсті 23.04.2012 за № 599/20912 (із змінами), та постановою 
НКРЕКП від 06.06.2017 № 746 «Про затвердження тарифів на електричну енергію, 
що відпускається юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) 
майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених 
осіб». 

На засіданні НКРЕКП 06.01.2021 прийнято рішення про визнання 
зазначених вище постанов такими, що втратили чинність. 

Термін дії Постанови № 483 спливав 01.01.2021. Таким чином, у разі 
припинення її дії, ціна на електроенергію для побутових споживачів формувалась 
б на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання 
тарифу на електричну енергію для населення вже з січня 2021 року (становила б 
близько 3,30 грн/кВт·год).  
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Відповідно до частини третьої статті 62 Закону України «Про ринок 
електричної енергії», з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку електричної енергії Кабінетом Міністрів України у 
передбачених цією частиною випадках та на визначений строк на учасників ринку 
(крім споживачів) можуть покладатися спеціальні обов’язки. Пропозиції щодо 
обсягів та умов покладення спеціальних обов’язків готуються Регулятором з 
урахуванням вимог зазначеної статті та подаються до Кабінету Міністрів України 
після проведення консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. 

Стаття 1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про 

НКРЕКП) визначає, що НКРЕКП є постійно діючим центральним органом 
виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів 
України. 

Згідно з частиною третьою статті 6 Закону про НКРЕКП, Регулятор 
розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів Кабінету 
Міністрів України з питань, що належать до його компетенції, узагальнює та 
аналізує інформацію про їх виконання, вносить пропозиції щодо їх удосконалення. 

Питання необхідності фінансового збалансування ринку електричної енергії 
та внесення відповідних змін до ПСО регулярно піднімались на численних 
зустрічах і нарадах починаючи з 2-ї половини 2020 року, в тому числі в рамках 
Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем’єр – міністра 
України, утвореного постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 
№ 312. Відповідно до рішень зазначених нарад та окремих доручень 
передбачалось НКРЕКП спільно з Міненерго та іншими учасниками ринку 
розробити модель ПСО з метою фінансового збалансування ринку електричної 
енергії в 2020‒2021 роках, в тому числі і пролонгація строку ПСО.  

Враховуючи зазначене, НКРЕКП неодноразово направлялися до Міненерго 
варіанти внесення змін до Постанови № 483, а саме: збереження чинної перехідної 
моделі ПСО з одночасним встановленням фіксованої ціни на електричну енергію 
для побутових споживачів з 01.01.2021 та фінансову модель ПСО, яку розроблено 
із урахуванням рекомендації Секретаріату Енергетичного Співтовариства і 
рекомендації USAID щодо подальшого розвитку енергоринку відповідно до 
досвіду інших європейських країн.  

Слід зазначити, що в грудні 2020 року НКРЕКП збільшено тарифи 
транспортної  складової на 2021 рік з 1,2 грн до 1,51 грн/кВт·год. А саме: тариф на 
передачу НЕК «Укренерго» встановлено на рівні 35 коп/кВт·год; 
середньозважений тариф на розподіл на рівні 106 коп/кВт·год; середньозважений 
тариф на постачання на рівні 10 коп/кВт год. 

Також, зросла доля споживання побутовими споживачами від сумарних 
обсягів споживання (за прогнозами Регулятора обсяг споживання населенням 
зросте на 8%) і обсяг електричної енергії, який ДП «НАЕК «Енергоатом» має 
продати в рамках механізму ПСО зростає з 50% до 53%, а обсяг електроенергії, 
який підприємство зможе продати на різних сегментах ринку електроенергії на 
конкурентних умовах відповідно зменшується. 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001806200XÎ
№7/10.2/2278-21 від 17.02.2021

Підписувач Хоцянівська Наталія Володимирівна
Сертифікат 5FBB77F7B650371D040000003A2000001D4C0000
Дійсний з 12.05.2020 12:20:31 по 12.05.2022 12:20:31

вн. №1806200



7 

 

Крім того, з початку 2021 року, зростає собівартість виробництва 
електричної енергії на АЕС через необхідність підвищення заробітної плати 
працівників, виконання ремонтної кампанії атомних енергоблоків, інвестиційних 
програм підприємства та забезпечення ядерної безпеки. 

У підсумку, на підставі пропозицій Регулятора, Міненерго було розроблено, 
а Урядом 28.12.2020 прийнято постанову № 1325 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483» (далі – 

Постанова № 1325). 

Постановою № 1325 передбачено: продовження строку дії ПСО до  
31 березня 2021 року; встановлення на період з 01.01.2021 по 31.03.2021 
фіксованої ціни за 1 кВт год електричної енергії для побутових споживачів на 
рівні 1,68 гривень (з ПДВ). Разом з тим, збережено і залишено без змін 
коефіцієнти дво- та тризонного обліку електричної енергії; збільшення ціни за 
якою ДП «НАЕК «Енергоатом» буде здійснювати продаж електроенергії в рамках 
перехідної моделі ПСО з 10 гривень за 1 МВт год до 150 гривень за 1 МВт год.  

Необхідно зазначити, що прийняте Урядом рішення про підвищення тарифу 
для побутових споживачів є мінімально можливим і таким, що не покриває всіх 
складових витрат на виробництво та постачання електричної енергії побутовим 
споживачам. Так, з урахуванням зонного обліку, середній тариф для побутових 
споживачів складатиме близько 1,60 грн/кВт·год (з ПДВ), з яких лише 
транспортна складова становить 1,51 грн/кВт·год. Таким чином, на безпосередньо 
електричну енергію залишається лише 9 копійок з необхідних 17 копійок 
(середньозважано, з ПДВ), які гарантований покупець сплачує ДП «НАЕК 
«Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» в рамках ПСО. Тобто, навіть за умови 
повної оплати населенням електричної енергії, зібраних електропостачальниками 
коштів не вистачить, щоб повною мірою розрахуватися із виробниками, а дефіцит 
буде складати 0,08 грн/кВт год.  

Таким чином, новий тариф на електроенергію для побутових споживачів 
досі залишається пільговим, оскільки він не покриває повної собівартості її 
виробництва та транспортування, навіть враховуючи, що населення купує 
електричну енергію у державних виробників, які мають найнижчу ціну. 

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про ринок 
електричної енергії» визначено, що функціонування ринку електричної енергії 
здійснюється на принципах, зокрема, недискримінаційного ціно- та 
тарифоутворення, що відображає економічно обґрунтовані витрати. Зазначене 
свідчить про необхідність подальшого зниження обсягу перехресного 
субсидіювання. 

Водночас інформуємо, що Міненерго спільно з НКРЕКП та іншими 
учасниками ринку електричної енергії продовжує напрацювання щодо 
удосконалення  сценаріїв фінансового збалансування ринку електричної енергії у 
2021 році та механізму ПСО.  

 

4. Щодо соціального захисту громадян 
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З метою посилення соціального захисту громадян в умовах карантину, 
Урядом запроваджено низку заходів, зокрема, і в частині надання і оплати  
житлово-комунальних послуг. 

25 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову 
№ 247 «Про особливості надання житлових субсидій», якою передбачено 
спрощення порядку надання житлової субсидії та запроваджено додаткову 
компенсацію громадянам витрат на оплату комунальних послуг. 

Згідно з цим нормативно-правовим актом Уряд постановив: 
заборонити на період карантину припинення надання житлових субсидій у 

випадках, передбачених Положенням про порядок призначення житлових 
субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 
№ 848 (Положення - № 848), крім обставин, що унеможливлюють надання 
житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове 
приміщення (будинок) або у разі смерті одинокої особи; 

забезпечити призначення житлової субсидії на наступний період усім 
домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 
2019‒2020 років, без заяв громадян про призначення житлових субсидій; 

призначати житлову субсидію громадянам, які були звільнені з роботи в 
період карантину, відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу 
законів про працю України і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні; 

на період карантину проводити розрахунок житлових субсидій з 
урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів, у межах яких 
надається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, що встановлені 
підпунктами 2 – 6 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 
№ 409 (соціальні нормативи користування послугами з централізованого 
водопостачання, постачання гарячої води, централізованого водовідведення, 
газопостачання і електропостачання для побутових потреб (окрім опалення). 

Водночас, постановою відтерміновано до першого числа місяця, наступного 
за місяцем, у якому буде відмінено карантин, базову норму плати  за послуги для 
субсидіантів (20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства), яку 
мало бути запроваджено з 01.05.2020 року. 

Відповідно до Положення № 848 житлові субсидії призначаються за 
наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах 
соціальної норми житла, соціальних нормативів користування житлово-

комунальними послугами та розміром визначеного Кабінетом Міністрів України 
обов’язкового відсотка платежу.  

Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги 
визначається для кожної сім’ї індивідуально залежно від розміру 
середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу. Що менші 
доходи, то меншим є обов’язковий відсоток платежу. У разі зростання цін і 
тарифів на комунальні послуги розмір обов’язкового відсотка платежу не 
змінюється, а розмір житлової субсидії збільшується.  

Відповідно до пункту 92 Положення № 848 перерахунок житлової субсидії в 
межах установленого строку її призначення без звернення громадян проводиться в 
разі зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. 
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Таким чином, громадянам, які мають фінансові проблеми в період 
карантину, можна скористатися Програмою житлових субсидій, яка на сьогодні 
залишається головним механізмом соціального захисту найбільш вразливих верств 
населення та гарантує стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг. 

Також з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2, та посилення соціального захисту окремих категорій споживачів електричної 
енергії, 01.02.2021 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 64 

«Питання надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної 
енергії», якою передбачено запровадити надання компенсації на оплату 
електричної енергії, спожиту у I кварталі  2021 р., у зв’язку з відміною окремих 
знижених тарифів деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують 
житлову субсидію): 

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових 
будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в 
установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в 
сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф; 

населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих 
природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого 
теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31.12.2020 мало 
право на знижений тариф; 

багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. 
Разом з тим інформуємо, що згідно із Законом України від 17.03.2020 року 

№ 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» на 
період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни 
забороняється, зокрема: 

- нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне 
здійснення платежів за житлово-комунальні послуги; 

- припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам 
України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі; 

- примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових 
будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, 
житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить 
на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання 
рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. 
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