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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ
2019 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради до депутатів 
Верховної Ради України щодо врегулювання ситуації яка склалась 

навколо Закону України «Про ринок електроенергії» яким фактично 
введено нові процедури та нові відносини з постачання електроенергії 

між споживачами електроенергії та енергопостачальнймй компаніями та 
можуть призвести до повного краху господарської діяльності 

водоканалів, зупинки їхньої роботи та збанкрутування

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою не доведення до критичної ситуації 
діяльності водоканалів та зупинки їхньої роботи, враховуючи ініціативу 
депутата обласної Ради політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» 
Ковальова А.Є., враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з 
питань житлово-комунального господарства енергоефективності та 
енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради до депутатів 
Верховної Ради України щодо врегулювання ситуації яка склалась навколо 
Закону України «Про ринок електроенергії» яким фактично введено нові 
процедури та нові відйосини з постачання електроенергії між споживачами 
електроенергії та енергопостачальнймй компаніями та можуть призвести до 
повного краху господарської діяльності водоканалів, зупинки їхньої роботи та 
збанкрутування (звернення додається).

2. Надіслати це рішення до Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбереження (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток

до рішення______сесії
обласної Ради 7 скликання 
від_________2019 р. № ____

ЗВЕРНЕННЯ
звернення депутатів Вінницької обласної Ради до депутатів Верховної 

Ради України щодо врегулювання ситуації яка склалась навколо Закону
України «Про ринок електроенергії» яким фактично введено нові 

процедури та нові відносини з постачання електроенергії між 
споживачами електроенергії та енергопостачальними компаніями та 

можуть призвести до повного краху господарської діяльності 
водоканалів, зупинки їхньої роботи та збанкрутування

На сьогодні введено в дію Закон Уіфаїни « Про ринок електричної 
енергії» від 13 квітня 2017 року за № 20Ґ9-УІІІ, яким запроваджено нову 
модель ринку електричної енергії.

Відповідно до положень даного Закону України та постанов НКРЕКП 
енергопостачальними компаніями України здійснюються заходи щодо 
відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії 
шляхом створення відповідних суб'єктів господарювання.

На підставі даного нововведення виникає обов’язок у водоканалів 
укладати договори з постачальними енергокомпаніями на умовах 100% 
попередньої оплати та з дотриманням положень Закону України « Про 
публічні закупівлі» від 25,12.2015 року за №922-УІІІ.

На сьогодні водоканалами проводяться процедури закупівлі послуг з 
енергопостачання в рамках Закону України «Про публічні закупівлі», однак 
провести належним чином дані процедури не можливо, оскільки в них не 
заявляють своїх пропозицій та не приймають участі - учасники 
енергопостачальні компанії.

Дана ситуація виникла у зв’язку з тим, що фактично у структурі тарифів 
які затверджені І1КРЕКҐІ для підприємств галузі централізованого 
водопостачання та централізованого водовІдведення не враховані суми на 
оплату послуг з енергопостачання за вже новими діючими положеннями 
Закону України « Про ринок електроенергії». Суб’єкти господарювання які 
мають право надавати послуги постачання електричної енергії, вбачають у 
водоканалах ризикованого контрагента, який не буде мати можливості 
здійснення своєчасної оплати наданих послуг, тобто контрагента з яким з 
економічної сторони досить не доцільно укладати такий договір.

Тому, це призводить лише до того, що водоканали фактично позбавлені 
належним чином укласти договір на постачання електричної енергії на 
наступний 2019 рік, оскільки процедури закупівлі не відбуваються у зв'язку з 
не прийняттям у них участі енергопостачальними компаніями. 
Енергопостачальні компанії з однієї сторони можна і зрозуміти, оскільки на 
сьогодні водоканали не мають м(ржливості здійснювати розрахунки за надані 
послуги своєчасно, навіть при діючій системі розрахунків - а це за фактом 
отриманих послуг, а про попередню оплату, згідно з вимогами визначеними у 
новому Законі України «Про ринок електроенергії» взагалі не можливо 
говорити, оскільки це лише призведе до повного краху підприємств даної 
галузі, зупинки їх роботи.

Законодавець це чітко усвідомлював при ухваленні нововведень, і у разі 
виникнення такої ситуації законодавцем передбачені положення щодо 
постачання електричної енергії постачальником «останньої надії». Тобто, 
Законом України « Про ринок електроенергії» можливе укладення договору 
про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», що є 
домовленістю між постачальником «останньої надії» та споживачем, яка 
передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної 
енергії споживачем у певний період часу на термін до 90 днів постачальником 
«останньої надії» за цінами постачальника «останньої надії».



Але ж, такі договори укладаються на умовах оплати із використанням 
значно вищих тарифів. Враховуючи те, що в структурі тарифу на 
централізоване водопостачання та централізоване водовідведення і так його 
значна частина це оплата електроенергії, а укладання договору за цінами 
постачання «останньої надії» обов’язково призведе до чергового підвищення 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Надання 
терміну укладення договору «останньої надії» на 90 днів, вже зразу дає 
зрозуміти, що після спливу даного терміну, підприємства галузі 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення взагалі 
залишаться без електроенергії через 90 днів.

Звертаємо Вашу увагу, що на сьогодні багато водоканалів мають 
заборгованість за спожиту електроенергію і у зв'язку з цим постійно 
потрапляють під заходи адміністративного тиску та застосування штрафних 
санкцій енергопостачальними компаніями. Положення Закону України «Про 
ринок електроенергії» якими фактично введено нові процедури та нові 
відносини з постачання електроенергії між споживачами електроенергії та 
енергопостачальними компаніями можуть призвести до повного краху 
господарської діяльності водоканалів, зупинки їхньої роботи, їхнього 
збанкрутування.

Але це за собою потягне низку негативних факторів і одним із яких 
буде соціальне незадоврлення зі сторони населення, виникнення 
надзвичайних ситуацій як місцевого так і державного рівня.

Як вбачаємо з викладеного без належного проведення заходів щодо 
покращення економічного стану підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства застосовувати нововведення Закону України «Про ринок 
електроенергії» по відношенню до цих підприємств на сьогодні категорично 
не можливо.

До того ж, необхідно врахувати що на сьогодні окремі територіальні 
одиниці держави перебувають у надзвичайному стані, і припинення надання 
на них послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення взагалі
усу гублять і так напружену ситуацію серед населення. А уникнути цього не 
буде можливості, оскільки підприємства сфери централізованого 
водопостачання та водовідведення просто зупинять свою роботу, внаслідок не 
можливості оплати послуг з постачання електричної енергії.

Наразі Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг не прийнято зміни до Порядку 
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 р., що не дозволить 
водоканалам в повній мірі розраховуватись за спожиту електричну енергію 
відповідно до положень Закону України «Про ринок електроенергії».

Разом з тим, рішення регулятора стосовно встановлення тарифів на 2019 
рік, розрахунки яких подано в середині 2019 року, немає. Діючі тарифи не 
дозволяють проводити 100% розрахунки, у зв’язку з чим підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства не готові до виконання вимог 
положень Закону.

Якщо до набрання чинності Закону України «Про ринок електричної 
енергії» від 13.04.2017 року № 2019-УІН закупівля електричної енергії 
проводилась за спрощеною системою — шляхом застосування переговорної 
процедури, то уже на 2019 рік закупівля електричної енергії має проводитись 
шляхом застосування процедури «Відкриті торги», коли взяти участь в 
аукціоні має можливість кожний суб'єкт господарювання, який отримав 
ліцензію. Також, додатково необхідно провести переговорну процедуру на 
закупівлю послуг з розподілу (тобто транспортування) електричної енергії. З 
метою реалізації положень вказаного закону, 25.10.2018 р. КП 
«В інницяобл водоканал» за допомогою системи «Прозорро» було оголошено 
відкриті торги на закупівлю електричної енергії, проте вказана закупівля не 
відбулась, оскільки жоден з потенційних постачальників не подав пропозицію 
на участь у торгах. Враховуючи викладене, 27.11.2018 р. КП 
«Вінницяоблводоканал» змушене було повторно оголошувати процедуру 

* закупівлі на електричну енергію, проте не має гарантій, що повторні торги 
’ відбудуться. Зважаючи на викладене, існують ризики того, що наше 
підприємство залишиться без договору на постачання електричної енергії, що



може призвести до зупинки надання послуг питного водопостачання 
населенню міста Вінниця.

Крім того на сьогоднішній день залишається не проведеною 
переговорна процедура на закупівлю послуг розподілу (транспортування) 
електричної енергії, оскільки до кінця не зрозуміло^ які тарифи мають 
застосовуватись на вказані послуги і незрозумілий механізм надання послуг.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - 
Закон), підприємства водопровідно-каналізаційного господарства мають 
увійти в ринок електроенергії з 100 %  передоплатою. До 01 січня 2019 року 
(згідно з останніми змінами до" Закону) водоканалам потрібно укласти нові 
договори з постачальними організаціями. У разі якщо договорів не буде, 
відповідні організації не зможуть постачати електроенергію водоканалам.

Тому, враховуючи зазначене, у зв’язку з вимогами визначеними у 
чинній редакції Законі України «Про ринок електроенергії» просимо внести 
зміни до Закону, та НКРЕКП і КМУ розробити відповідні підзаконні та інші 
нормативні акти, які дозволять підприємствам водопровідно-каналізаційного 
господарства України адаптуватись під норми даного Закону, щоб їх 
діяльність не опинилась під загрозою, та не призвела до соціальної напруги 
серед мешканців міста Вінниця, і, що не менш важливо, призвела до 
екологічної катастрофи.

Схвалено депутатами Вінницької 
обласної Ради 7 скликання


