11 січня 2019 року

Обґрунтування
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про скасування постанови
НКРЕКП від 21 грудня 2018 року № 2010»

Відповідно до Законів України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та «Про ринок електричної енергії» (далі – НКРЕКП), НКРЕКП
здійснює державне регулювання ринку електричної енергії.
На засіданні НКРЕКП 21.12.2018, яке проводилося у формі відкритих
слухань, прийнято постанову НКРЕКП від 21.12.2018 № 2010 «Про внесення
змін до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, з
01 березня 2017 року», у частині виключення примітки до Тарифів на
електроенергію, що відпускаються населенню, з 01 березня 2017 року, яка
набрала чинності 01.01.2019. Згідно з зазначеною приміткою тарифи на
електроенергію, для технічних цілей в багатоквартирних будинках та
гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних
пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на
праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків,
також електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних
кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на
технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території встановлювалися на
рівні як для населення.
Разом з цим, витрати з освітлення місць загального користування і
підвальних приміщень та підкачування води, витрати з енергопостачання для
ліфтів є складовими частинами тарифу на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, який визначається згідно з Порядком
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011 № 869 (далі – Порядок № 869).
При цьому зміна тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій визначається з урахуванням положень законів
України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»,
«Про житлово-комунальні послуги», Порядку № 869 та є довготривалою
процедурою, у зв’язку з чим зміна тарифів на електричну енергію на технічні
цілі не може бути оперативно врахована в тарифі на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій.
Отже, беручи до уваги, що вказані зміни в нормативно-правій базі
зачіпають соціально-економічні інтереси окремих груп побутових
споживачів (населення), НКРЕКП 29.12.2018 було проведено нараду
з представниками ОСББ, на якій було детально опрацьовано зазначене
питання з урахуванням вимог чинного законодавства.

Ураховуючи вищезазначене, Управлінням цінової та тарифної політики
у сфері електроенергетики Департаменту із регулювання відносин у сфері
енергетики було розроблено проект постанови НКРЕКП «Про скасування
постанови НКРЕКП від 21 грудня 2018 року № 2010».
Прийняття зазначеної постанови дозволить до електричної енергії,
спожитої, для технічних цілей в багатоквартирних будинках та гуртожитках
на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв,
що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві
спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, також
електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних
кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на
технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території відновити
застосовування тарифу на рівні, як для населення.
Отже, пропонується прийняти постанову НКРЕКП «Про скасування
постанови НКРЕКП від 21 грудня 2018 року № 2010», яка має набрати
чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному
друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
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Про скасування постанови НКРЕКП
від 21 грудня 2018 року № 2010

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про
ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Скасувати постанову Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 грудня 2018
року № 2010 «Про внесення змін до Тарифів на електроенергію, що
відпускається населенню, з 01 березня 2017 року».
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
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