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KoMiTeTi ВерховноТ Ради УкраТни з питань енергетики та житлово
комунальних послуг в мех(ах компетенцii розгляЕуто Ваше зверненнrI до Вaр*о"rоi
Ради Уr<pаiни щодо, у тому числi, законодавчих пропозицiй по врегулюванню питань
тарифоУтворення на електричну ен9ргiю i побутовий газ для населення та
повiдомляемо наступне.
З метою врегулювання проблемних питань, пов'язаних iз пiдвищенням цiн i
тарифiв на ринках електричноi енергii та природного газу ,27 сiчня 202 l року Верховна
Рада Украiни прийняла Постанову <Про заходи, спрямованi на соцiальний захист
населення, у зв'язку з пiдвищенням цiн (тарифiв) на житлово-комунальнi послуги>,
якою ЗаПропоновано ряд органiзацiЙно-правових заходiв, спрямованих на зменшення
видаткiв населеннlI на оплату житлово-комунальних послуг.
Зокрема, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни доручено вжити невiдкладних заходiв
щодо соцiального захисту населення вiд пiдвищення тарифiв на житлово-комунальнi
послуги, зокрема спiльно з НацiональноIо комiсiею, що здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляrryти можливiоть:
запровадження державного реryлювання цiн (тарифiв), зокрема встановлення
граничних piBHiB нацiнки до тарифiв на житлово-комунальнi послуги з постачання
побутовим споживачам тепловоi енергii, гарячоТ води, постачання та розподiлу
електричноТ енергii й природного газу;
внесення змiн до тарифiв на елоктроенергiю з метою встановлення оIФемого
тарифу на електричну енергiю, що вiдпускасться населенню, за обсяг, спожитий до 100
кВт/год електроенергiТ на мiсяць (включно);
внесення змiн до фiксованих цiн на електричну енергiю з метою встановлоннJI
окремого тарифу на електричну енергiю, що вiдпускаеться населеннIо для будинкiв,
обладнаних опалюваJIьними електроустановками та негазифiкованих будинttiв, за
обсяг, спожитий до 3000 кВт/год на мiсяць (включно);
встановлен}и пiльг на електроенергiю населеннIо, яке проживае у 30кiлометровiй зонi АЕС, а також дитячим будинкам сiмейного тигry;
вiдшкодувати вразливим категорiям 0поживачiв витрати на оцлату житловокомунаJIьних послуг та надати iм комгtенсацiю витрат на оплату послуг з постачання
природного гzlзу та тепловоi енергii у сiчнi 2021 року;
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На НИХ ОКреМиМИ сУб'ектами господарIовання, антиконкурентних узгодr(ених /{iй,
зловживання монопольним (домiнуlочим) становищем, недопущенFIя мож.ltивос,гi
окремих суб'ектiв господарювання (групи суб'сктiв господарювання) визначати чи
сутт€во впливати на умови роботи ринкiв, не допускати, усувати, обмежувати

конкуреttцilо.
Поряд з цим, продов}куtоть дiяти тарифнi коефiцiснти (двозонtti, тризоннi) 2рlя
населення, у якого наявний облiк споживання електроенергiт за перiодами часу. Так за

наявностi облiку споживаrlrш електричноi енергii за перiодами часу розрахуIIки
НаСеЛення Проводяться за вiдповiлIrими тарифами iз застосуванI{яNI тарифrrих
коефiцiентiв (за вибором споrкивача)
за двозонними тарифами, диференцiйованими за перiодами часу:
0,5 тарифу в годиIIlт ttiчногО мiнiмального I]аваII],ая(е}IIJя еIIергосис,геN,{I.I (з 23-Т

.

:

години до 7-Т години);
повний,гариф у iншi години доби;
о за 1ризонними тарифами, диференцiйованими за перiодами часу:
1,5 тарифу в години максимального навантажеFIня енергосистеми (з 8-Т годинI.1
до l 1-Т години i з 20-i години до 22-i години);
повний тариф у напiвпiковий перiод (з 7-i години до 8-Т години, з 11-i I.одиIIи до
20-i години, з 22-\ години до 23-Т години);
0,4 тарифу в години нiчrlого мiнiмального навантаженrIя енергосистеми (з 23-\
години до 7-Т години).
Пiд час виЗначення BapTocTi спожитоi електроенергii за кожним piBrreM тарифу
ЗаСТОСОВУеТЬся ПИтома вага обсягу електроенергii, що споя(ита у вiлгrовiдrIiй зонi добl,r
ПРОТЯГОМ РОЗРахУнкоВоГо гtерiоду, до загального обсягу спожитоi елекrроенергiТ в
цьому перiодi.
З метою застосування облiку споя(ивання електричноi енергiТ за перiодами часу
доби необхiдно встановити та поставити на абонентський облiк багатозоllttий
(багатотарифний) прилад облiку споживання електричноi енергiТ (лiчильник) та гtода,гtt
вiдгlовiдну заяву, що дозволить заощаджувати до половиrIи витрат на оплату споlttитоТ
електричноТ енергii вiдразу пiсля встановлення багатозонного (багатотарифrrого)
лiчильника.
ItpiM того, громадянам, якi мають фiнансовi проблеми в перiод карантиI{у,
можливо скорис,гатися Програмою житлових субсидiй, яка на сьогоднi залишаеться
головним механiзмом соцiального захисту наЙбiльш вразJIивих верств населеIIIIя та
гарантуе стабiльнiсть витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
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