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Рівненська обласна рада
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33013
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Регулятор) розглянула лист
Рівненської обласної ради від 27.01.2021 № 01/05-72р щодо пільг з оплати
електричної енергії для населення яке проживає в ЗО-кілометровій зоні атомних
електростанцій, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від
01.02.2021 №2852/0/2-21 та повідомляє.
Відповідно до положень статті 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення»
(далі - Закон про ціноутворення) до повноважень Кабінету Міністрів України у
сфері ціноутворення належить проведення державної цінової політики та здійснення
державного регулювання цін. При цьому державні регульовані ціни повинні бути
економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на
його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації)
(частина друга статті 12 Закону про ціноутворення).
Статтею 13 Закону про ціноутворення встановлено, що державне регулювання
цін здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до його повноважень
шляхом установлення, зокрема обов’язкових для застосування суб’єктами
господарювання фіксованих цін.
Статтями 3 та 7 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі Закон) визначено, що функціонування ринку електричної енергії здійснюється на
принципах недискримінаційного ціно- та тарифоутворення, що відображає
економічно обґрунтовані витрати, а ціни та тарифи на ринку електричної енергії, що
регулюються державою, повинні бути встановлені з урахуванням вимог цілісності
ОЕС України, економічно обґрунтованих та прозорих витрат відповідного учасника
ринку електричної енергії та належного рівня норми прибутку.
Звертаємо увагу, що економічно обґрунтована вартість електричної енергії для
кінцевого споживача має включати в себе вартість її закупівлі на ринках
електричної енергії, вартість послуги з передачі електричної енергії, вартість
послуги з розподілу електричної енергії та вартість послуги постачальника
електричної енергії.
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Законами України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок
електричної енергії» визначені повноваження Регулятора на ринку електричної
енергії, серед яких відсутні повноваження щодо встановлення цін (тарифів) на
електричну енергію для побутових споживачів (населення).
Відповідно до постанови №483 (у редакції постанови до 28.12.2020),
фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів встановлюється
Кабінетом Міністрів України. До прийняття рішення щодо встановлення фіксованої
ціни така ціна застосовувалась на рівні тарифів на електричну енергію для
побутових споживачів (з урахуванням тарифів, диференційованих за періодами
часу), які діяли станом на ЗО червня 2019 року.
Отже, до прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення для
побутових споживачів застосовувались тарифи на електричну енергію, які діяли
станом на ЗО червня 2019 року та встановлені постановою НКРЕКП від 26.02.2015
№ 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається
населенню», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.03.2015 за
№ 231/26676, з урахуванням тарифів, диференційованих за періодами часу
відповідно до Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики від 23.04.2012 № 498, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
23.04.2012 за №599/20912.
Постанова № 483 (в редакції постанови до 28.12.2020) діяла до 01.01.2021.
Таким чином, у разі її не продовження, ціна на електроенергію для побутових
споживачів формувалась би на ринкових умовах.
Разом з цим повідомляємо, що 28.12.2020 прийнято постанову Кабінету
Міністрів України № 1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483», згідно з якою продовжено дію ПСО до
31 березня 2021 року, та встановлено з 01 січня до 31 березня 2021 року фіксовані
ціни на електричну енергію для всіх побутових споживачів на рівні 168 копійок за
1 кВт год (з урахуванням податку на додану вартість).
Необхідно відмітити, що зазначена ціна на електричну енергію для побутових
споживачів не покриває всі складові витрати на виробництво та постачання
електричної енергії побутовим споживачам.
Крім того, питання соціальної підтримки населення, яке постійно проживає в
30-кілометровій зоні атомних електростанцій, на думку НКРЕКП, може бути
врегульовано ш л я х о м передбачення пільг (за рахунок бюджетних коштів)
відповідним законодавством.
Також варто зазначити, що на сьогодні головним механізмом забезпечення
соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житловокомунальні послуги залишається програма житлових субсидій, передбачена
Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 807), згідно з
якою держава компенсує сім’ям витрати на оплату житлово-комунальних послуг у
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межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житловокомунальними послугами.
Водночас наголошуємо, що пунктом 15 частини першої статті 1 Закону
визначено категорію «вразливі споживачі». Так, відповідно до Закону вразливі
споживачі - це побутові споживачі, визначені у встановленому Кабінетом Міністрів
України порядку, які мають право на передбачені Законом підтримку для
відшкодування витрат на оплату спожитої електричної енергії та/або захист від
відключення у певні періоди.
Згідно зі статтею 61 Закону вразливі споживачі мають право на передбачену
Законом підтримку для відшкодування витрат на оплату спожитої електричної
енергії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Порядок захисту вразливих споживачів, зокрема визначає категорії вразливих
споживачів, порядок обліку вразливих споживачів та обсяг адресної допомоги для
категорій вразливих споживачів.
Отже, на думку НКРЕКП, питання додаткової соціальної підтримки вразливих
споживачів має бути врегульовано шляхом розробки та прийняття такого Порядку.
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