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Гoлoвi Пoлoгiвськoi paйoнrroi
PaДи Зaпopiзькoi oблaстi
Кaлarшникy C.Г.

IIIaпoвний Cеpгilо Гpигopoвинy!
У Кoмiтетi BеpхoвнoТ Paди Укpaiни з ПиTaнЬ енеpгrTики Ta ntиTЛoBoкoМyнaлЬниx пoслyГ B Mе)кaх кoМПеTr}Iцii poзглянyтo Baше зBеpI{rння Дo BеpхoвнoТ
Paди Укpaiни щoДo' y ToMy uислi, ЗaкoнoДaBчиx Пpoпoзицiй Пo BpегyЛЮBaIIнЮПиTaIIЬ
тapифoщBoprншI
Ha rЛrкTpичнy енеpгiro i пoбyтoвий гaз ДЛЯ нaсrленн'l Ta
пoвiДoмлясМo нacTyПIIе.
З метoro BprгyлIоBaння пpoбЛrмних IIиTaнЬ' ПoB'ЯЗaниx iз пiДвищенюIМ цiн i
тapифiв нa pинкax еЛекTpичtloТ енеpгiТ Ta пpиpo.цнoгo гaзy' 27 ciчня 202I poку Bеpхoвнa
Paдa Укpaiни тlpиЙнялa ПocTaнoBy <Пpo ЗaxoДи' спpяMoBaнi нa сoцiaльний зaxист
нaселеt{н;l, } Зв'язкy з пiдвище}IH'IM цiн (тapифiв) нa )киTлoBo-кoМyнztJlЬнiпocлyги>>,
Якoгo зaпpotloнoBaнo pяД opгaнiзaцiйнo-пpaBoвиx зaxoдiв, спpяMoBaIIих нa зМеншIrнн,l
виДaткiв нaсrлrншт IIa oплaTy )киTлoBo-кoМyнzrЛьних ПoсЛyГ.
Зoкpемa, Кaбiнетy Мiнiсщiв
УкpaiЪи .цopyЧrнo B}К:llr"tИ
невiДклaДниx зaxoдiв
щo,цo сoцiaльнoгo ЗaxисTy нaсеЛенI{lтвiД пiДвищrнн,l тapифiв нa }киTЛoBo.кoМyнaльнi
пoсЛyГи' зoкpеМa спiльнo з HaцioнilJIЬI{oIo кoмiсiсrо, щo здiйснroe Деp}кaBI{е
pеryлIoBa}Iня y сфеpax енеpГеTиKи Ta кoМyIIEUIЬнихПocЛyГ' poЗгляIIyTи мorкливiсть:
зaпpoBaДкrншl Деpя{aBIIoгoprГyл}oBaння цiн (тapифiв), зoкprМa BсTaнoBЛrнн,l
гpal{иЧних piвнiв нaцiнки дo тapифiв нa }киTJIoBo-кoМyIraJIЬнi пoслyги з ПoсTaчaння
пoбyтoвим спo)киBaчaM теплoвoi енеpгii, гapяuoТ BoДи' ПoсTaчaнIUl тa poзпoдiлy
елrкTpичнoi енеpгiТ й пpиpoднoгo Гzшy;
внесеннlI змiн дo тapифiв нa rЛrкTpoенеpгilo з МеToIo BcTaнoBЛrншl oкprМoгo
тapифy нa rЛектpиЧнy енеpгiro, щo вiдпyскarTЬся нaceлrннIo,Зa oбcяГ, спoхситий дo 100
кBт/гoД елекTporнеpгii нa мiсяць (вклro.rнo);
BIIесеннII змiн Дo фiкcoвaних цiн нa rлrкTpичнy енеpгiro з МеToIo BсTaI{oBЛенIUI
oкpеМoгo тapифy нa rЛектpиЧнy енеpгiro, щo вiдпyскaстьсЯ нaселеннIo для бyдинкiв,
oблaДнaних oпaЛIoBaЛЬниМи елrкTpoyсTaIIoBкaМИ Ta негaзифiкoBaних бyдинкiв, зa
обсяг, спorкитий.цo 3000 кBт/гoд нa мiсяць (вклro.lно);
BсTaIIOBЛOнIUIпiльг Ha rЛrкTporнеpгiro нacrЛrнн}o, яке пpo)киBae
у 30кiлoметpoвiй зoнi AЕС, a Taкo)к ДиTячиМ бy.Цинкaм сiмейнoгo тиПy;
вiдrпкoдyBaTи BputзЛиBиМ кaтегopiяМ сПo)киBauiв вищ aTvI Нa oПлaTy яtитлoBo.
кoМyнaЛьних пocлyг Ta нaДaTи iм кoмпенсaцiro BиTpaT Ha oПЛaTy IIoсЛyг з пoсTaЧaння
ПpиpoДнoгo гt}зy Ta TеплoBoТ енеpгiТ y сiuнi 202| poт<у;
i
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poзгЛЯIIyTи Мo}кЛиBiсTЬ кoMПrl{сaцiТ Bиц)aT, пoнOсениx пoбyтoBиMи
cпo)киBaчaМи' щo пpo)киBaIoTЬ У бy.Цинкax, oблaдlнalяИX oПaJI[oBiшьниМи
еЛrкTpoyсTaнoBкaмиТa негaЗифiкoвaних бyДинкaх, нa oПЛaTy пoсЛyг З ПoсTaчaння
rЛектpичнoТенеpгii зa oбсяг, спo>китийдo 3000 кBт/гoд нa мiояць (вклrouнo);
prкoMенДyвaтиAнтиМoнoПoЛЬнoМyкoмiтетy B)китизaxoДiв щo.цoнrДoПyщенн,I

aнTикoнкypеIITIrих yзгoД)кених дiiт Ta ЗлoBжиBaннjI Mo[IoПoЛЬIIиMсTaIIoBиЩеM IIa pинкy
сyб'сктaми ГoсПo.цaploBallн'l, щo зДiйснIoloтЬ lяaДaъI:нЯ
)киTЛoBo-кoМyнtшЬниx пocЛyГ
нaсеЛеt{нIo;
prкoМенltyвaти Кoмiтетy з пиTaнЬ з пиTaIIь еHrpгrTики Ta жиTЛoBo-кoМyнiшIЬHиx
ПoсЛyГ poЗГлJIIIyги iнiцiaтиви, Щo cToсyIoTЬся фopмyвaння тapифiв Ha }киTJIoBoкoмyнaльнi flocЛyГи, a Taкoя{ меxaнiзмy нaДaHII,l )киTЛoBo-кoМyнrшIЬних пoсЛyГ
нacеЛеннIo y зв'язкy з пiдвищенIIяM тapифiв нa цi ПoслyГи, Ta BI{еоTипpoпoзицii.
Ha зaбезпеченнll pеaлiзaцiТ ПoЛoя{rнЬ пpийнятoТ Пoстaнoви BеpxoвнoТ Pa.ци
УкpaТни uПpо ЗaxoДИ, спpямoвaнi Ha coцiaльний зaхиcT [IaсеЛrння' y зв'язкy з
пiдвищенrrям цiн (тapифiв) нa )киTЛoBo.кoМyнaльнi пoсЛyГи) 29 ciчття 202| poкy
Bеpхoвнa Paдa Укpaiни yxвaлилa Зaкoн Укpaiни <Пpo BIIocrння змiн Дo ДoДaткa Ns 3
Зaкoнy УщaiЪи <Пpo ,{еplкaвний бroдкет УкpaiЪи нa 202I piк> щoдo кoМпенсaцiТ y
зв'язкy з пiдвищеннlIM тapифiв нa rЛrктpичнy енеpгiro>, якиМ видiленo |,4 мiлъяpla
ГpиBенЬ з flеpжaвнoгo бrод}кеTy УкpaТни нa кoМпенсaцiro, y зв'язкy з пiДвищrнIUIМ
тapифiв нa еЛекTричнy енеpгiro' ЧacTИ:нkroIIлaTи Зa rлекTpичнy rнеpгiro нaселенн,IM' якl
пpo}I(иBaс B жиTЛoBих бyдинкaх (y ToМy числi B )I{иTЛOBихбyдинкax гoTеЛЬнoгo TиIIy'
"Гa
кBapтиpaх
oблaднaних
y
BсTa}IoBЛенoМy
пopяДкy
rypTo)I{иTкax),
rЛrкTpooПilЛtoBilJlЬниМиycTaнoBкaМи (y тoмy чиолi в сiльськiй мiсцевoстi), нaсeлlнIUlM,
яке Пpo)киBaс B бaгaтoквapтиpних бy.Цинкax не гaзифiкoBaIIих ПpиpoДEиМ гaзoМ i в яких
вiдсyтнi aбo но фyнкцioнyloTЬ cисTеМи центpaлiзoBaнoгo теплoПocTaЧa:яътЯ(yтoмyчислi
в оiльськiй мiсЦевoстi), a Taкoж бaгaтoдiтHvINIИ' rlpиiloмнvIми сiм'ямИ Ta ДиITЯЧуIМИ
бyлинкaми сiмrйнoгo TиIIy.
Кpiм ToГo, Уp"д тa HaцioнzLJIЬIIaкомiсiя, щo зДiйснюс Деp}кaBIIrprryJ]IoBaI{шIy
офеpaх енеpГеTиКи Ta )киTЛoBo-кoМyнaЛЬних пoсЛyг, Taкo}к pеaryюTь I{a сиTyaцiro, щo
скЛaЛacя y сфеpi реryЛIoBaння цirr/тapифiв нa rЛекTpиЧнy енеpгiro, пpиpoДниiт гaз a
Тaкo}к }киTлoBo-кoМyнaJlЬнi пoслyгИ ДЛЯпoтpеб нaсеЛrння , гrpиЙнялИ PяД,вiдпoвiдних
змiн/дoпoBtlенЬ пiдз aкoнних нopMaTиBIIo-ПpaBoBихaктiв.
Уp"д yхB.LлиBзмiни .цopяДy свoik ПoсTa}IoBщoДo кoмпrнсaцii дoдaткoвиx BиTpaT
сПoя{иBaчaМеЛекщичнoТ енеpгiТ,пpимiщенIш яких oблaДнaнi в yстaнoBленoМy ПopяДкy
rлеKTpooпzшIoBttIIЬнLINlИуcTaнoBкaМи' Ta BсTaнoBив МaксиМ€tЛЬtгy Цpalrичнy цiнy нa
ПpиpoДний гaз ДЛЯ нaсеЛеHIlя нa piвнi 6,99rpн. з П!B зa кyбiuний метp нa пеpioд з 1
ЛtoToгo 202I poку Дo кiнця oпuшIIоBilJIЬнoгoсrзoнy. I-{i piшоннЯ сTocyloться тaкorк й
oб,с.цнaнь спiввлaоникiв бaгaтoкBapTиpl{их бyдинкiв.
Haцioнaльнa кoмiсiя, щo здiйснroe .цеpжaBнеpеryЛroBallня y офеpaх rнrpгrTики
Ta )киTлoBo-кol\4yнa"Пьних
ПoсЛyг, обмr>килaтapиф нa poЗПoДiл пpиpoднoГo Гtlзy нa piвнi
|,79 гpн, зa кyбi.rний мещ й сxвaлилa знюкення тapифiв нa poзпoдiл гaзy .цля pЯДУ
Гaзopoзпoдiльних пiдпpисмств (ПpАT ''ГaдяЧгaз'', AT ''ЗaкapПaTгaЗ'', AT ''IBaHoФpaнкiвськгaз'', ПpAT ''КopoстишIiBгaз'', AТ ''Лyбнигaз'', ПpAT ''MелiтoпoЛЬгaз'', AT
''МикoлaiЪгaз'''
AT ''ПoЛтaвaгaз'', ПpAT ''TеpнoпiлЬгaз'', AТ ''Tиcменицягaз'', ПpAT
''УN,{aнЬгaз'',
AТ ''Хapкiвгaз'', AT ''Чеpнiвцiгaз'', ToB ''Гaзoвик''). Зниження cклaлo 5Yo.

30%.

B 'рй же чaс, cитуaцiя, щo yTBopиЛaсянa pи}IкaхПpиpoДнoгoгitзy Ta rЛrкTpичнoТ
енеpгiТ,е пiдстaвoТo.цЛяif rpyнтoвнoГoaIIaJIiзy,
гoлoвниМпoпеpеднiмBисIIoBкoМз якoгo
с неoбхiднicть y.цoскoIIaJIення
кoнкyprнTниx yМoB фyнкцioнyBallня нa oПToBvIXTa
poздpiбниx pинкaх пpиpoДнoгoгaзy Ta елrкTpичнoi енеpгiТ,не.цoПyщrнн'lзЛoB)киBaHЬ

нa них oкprМиМи сyб'сктaми гoсПo.цapIoBaIIн'I,aнTикoнкyprнTlrиx yзГoДкениx
дiй,
зЛOBх(иBaIIIш МoнoПoЛЬниМ (дoмiнyrouим) стaIIoBищеМ' неДoпyщr[Iця мoжливoстi
oкpеМих сyб'екгiв ГoспoДapюBallнll (гpyпи сyб'сктiв ГoспoДapювaнrrя) BиЗIIaчaTи чи
cyTTсBo BПлиBaти нa yМoBи poбoти pинкiв, не ДoпyскaTи,
УcуBaT|4. oбме>кyвaти

кoнкypенцirо.
Поpяд 3 циМ' пpoДoB)кytoть
дiятитapифнiкoефiцieнти(двoзoннi,щизoпнi) для

нacеЛrннJl' y якoгo нaявниiт oблiк спo)киBaIII{яrЛrктpoенеpгiТ зa пеpiодaNIИЧacу. Тaк зa
нaявнoстi oблiкy опo)I{иBaHн,l еЛrкTpичHoi енеpгiТ зa пеpioДaми чaсy poЗpaхyнки
нaсеЛення ПpoBoДяTьcя Зa вiдпoвiдними тapифaми iз зacToсyBaнняМ тapифних
кoефiцiснтiв (зa вибopoм опoя<ивaua):
. зa .цBoзoнними тapифaми, дифеpенцiйoвaнИNIИЗa пеpioдaми
чacy:
0,5 тapифy B гoДини нiчнoгo мiнiмaльнoГo IIaBaIITФкrння rнеpгoсиоTеМи (з 23.i

гoДини дo 7-i гoдини);
пoвний тapиф y iнrпi гoДи}Iи дoби|
o зa Tpизoннимитapифaми,дифеpенцiйoвaнplМИ
Зaпеpioдaми Чaсy:
1,5 тapифy B гoДини МaксиМaЛЬнoгoI{aBaнTarкeння
енеpгocистеMи(з 8.ТГo.цини

дo 11.i гo,циниi з 20-i гoДинидo 22.i гoдини);
пoвнийтapифy нaпiвпiкoвий
пеpioд(з7-i ГoДини.цo
8.i гoдини,з 11.ТГo.цини.цo
20-Тгoдинvт'
з 22-i гo.цинидo 2З-i години);

0,4 тapифy B гoДини нiчнoгo мiнiмaльнoГo }IaBaIITa}кенIl,I
еIIrpгoсисTеМи(з 23-Т
гoДини дo 7-Тгoдини).
Пiд чaс BизFIaчrнняBapToсTiспorкитoТелекщoенергii зa кontниМ piвнем тapифy
зaсTocoByсTЬcяпиToMaвaгa oбояry rлекTpoенеpгii,щo спo)киTay вiдпoвiднiй зoнi.цoби
IIpoTягoМpoЗpaxyнкoBoГoпеpioдy, дo ЗaгuшЬнoгooбсягy сПoжитoi елекщoенеpгiТв
цЬoМy пеpioдi.
З метoro зaсToсyBaнняoблiкy спoх{иBa[IняеЛекTpичнoТенеpгiТзa пеpioдaMи чacy
Дoби неoбхiднo BcтaIIoBиTи Ta IIосTaBиTи [Ia aбoнентський oблiк бu.u.гo.o"""ii
(бaгaтoтapифний)ПpиЛaДoблiкy cшo}киBaнняелrкTpичнoТенеpгiТ(лi.rильник)тa пoдaти
вiДпoвiднУ ЗaЯBУ,щo .цoзBoлиTьзaoщaДжyBaTиДo ПoлoBиIrиBиTpaтнa oПЛaTyспoжитot.
елекгpитнoТ енеpгiТ вiдpaзy пiсля BсTaIIoBлrння бaгaтoзoннoгo (бaгaтoтapифнoгo)
лiчильникa.
Кpiм ToГo' ГpoМa.цЯt{aм,
якi MaIоTЬфiнaнсoвi пpoблеми в пеpioд кapaнTиHy,
Mo}кЛиBocкopисTaTися Пpoгpaмolo }киTлoBиx cубcидiiа, якa нa сьoгoднi ЗaлишarTЬся
ГoлoBIIиМмеxaнiзмoм сoцiaльнoгo зaxиcту нaiтliлЬIII BpitзЛplтpl.x
BrpсTB нaсrЛенIIя Ta
ГapalrTyс стaбiльнi сTЬ BиTpaTHa oпЛaTyх{иTлoBo-кoМyнttJIЬIIиx
ПocЛyг.

З пoвaгorо

Гoлoвa Кoмiтeтy

A. Геpyс

Aпapaг Bepxoвнoi Paди Укpaiпи
04.17/ 11-2021/ 5816З вiл 23.О2,2021
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