21 грудня 2018 року

Обґрунтування
щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Тарифів на
електроенергію, що відпускаються населенню, з 01 березня 2017 року»
Відповідно до Законів України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), НКРЕКП
здійснює державне регулювання ринку електричної енергії.
Пунктом 3 Розділу XVII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Закону передбачено, що до дати початку дії нового ринку електричної енергії
НКРЕКП забезпечити відсутність перехресного субсидіювання між різними
категоріями споживачів.
Також, статтею 7 Закону передбачено, що ціни та тарифи на ринку
електричної енергії, що регулюються державою, не повинні допускати
перехресного субсидіювання між користувачами системи.
Важливо зазначити, що з 01 січня 2019 року відбувається перший етап
впровадження нового ринку електричної енергії. Зокрема, НКРЕКП
здійснено заходи з відокремлення діяльності з постачання від діяльності з
розподілу електричної енергії, що є необхідним та надважливим чинником
для забезпечення конкуренції на ринку електричної енергії.
Згідно постанови НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про
встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 березня 2015 за
№ 231/26676, (далі - Тарифи на електроенергію), 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 встановлено на рівні як для населення.
Проте, Законом (із змінами) побутовий споживач – індивідуальний
побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію
для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну
та/або господарську діяльність), або колективний побутовий споживач
(юридична особа, яка створена шляхом об’єднання фізичних осіб –
побутових споживачів та розраховується за електричну енергію за загальним
розрахунковим засобом обліку в обсягах електричної енергії, спожитої для
забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб, що не включають
професійну та/або господарську діяльність

Враховуючи зазначене, електрична енергія, спожита на цілі
передбачені приміткою Тарифів на електроенергію, не відноситься до
власних побутових потреб.
Отже, з метою забезпечення реалізації Закону виникає необхідність
внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про
встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», в
частині виключення примітки до Тарифів на електроенергію.
Ураховуючи вищезазначене, Управлінням цінової та тарифної
політики у сфері електроенергетики Департаменту із регулювання відносин у
сфері енергетики було розроблено проект постанови НКРЕКП «Про внесення
змін до Тарифів на електроенергію, що відпускаються населенню, з
01 березня 2017» з 1 січня 2019 року.
Отже, пропонується прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення
змін до Тарифів на електроенергію, що відпускаються населенню, з
01 березня 2017», яка має набрати чинність після її опублікування в
офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», але не раніше
01 січня 2019 року.
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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. Унести до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, з

01 березня 2017 року, затверджених постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 26 лютого 2015 року № 220, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
02 березня 2015 року за № 235/26680, зміни:
1) у пункті 1:
підпункти 1.1 – 1.3 та 1.5 після слова «Населенню» доповнити словами та
знаками «(побутовому споживачу)»;
підпункт 1.6 після слова «населення» доповнити словами та знаками
«(побутовий споживач)»;
2) примітку виключити.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр»,
але не раніше 01 січня 2019 року.
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