ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних
заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на
електроенергію для населення за перші 100 кВт год
1. Обгрунтування необхідності прийняття проекту
28 грудня 2020 року Урядом було прийнято постанову Кабінету
Міністрів України № 1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483» якою встановлено з 1 січня до
31 березня 2021 року фіксовані ціни на електричну енергію для побутових
споживачів на рівні 168 копійок за 1 кВт*год (з урахуванням податку на
додану вартість) та продовжено дію покладення спеціальних обов’язків на
учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до 31 березня
2021 року.
Слід зазначити, що відповідно до Положення про покладення
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 05.06.2019 № 483 (в редакції до 28.12.2020) до прийняття рішення
Кабінетом Міністрів України щодо встановлення фіксованої ціни така ціна
застосовувалась на рівні тарифів на електричну енергію для побутових
споживачів (з урахуванням тарифів, диференційованих за періодами часу),
що діяли станом на 30 червня 2019 року.
Тобто до ухвалення Урядом відповідних змін діяли Тарифи на
електроенергію, що відпускалися населенню, з 1 березня 2017 року,
затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26.02.2015 № 220,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 березня 2015 р. за
№ 235/26680, зокрема, тариф на електроенергію населенню (у тому числі яке
проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у
тому числі в сільській місцевості) за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год
електроенергії на місяць (включно) в розмірі 90 копійок за 1 кВт•год (з
податком на додану вартість).
Таким чином, більшість пенсіонерів, які всіляко заощаджували
електроенергію за ради пільгового тарифу з 1 січня змушені майже вдвічі
більше сплачувати за платіжки.
З огляду на це, постала нагальна потреба вжиття невідкладних заходів
спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для
населення за перші 100 кВт год.

2. Мета і цілі прийняття проекту
Метою прийняття зазначеного проекту є вжиття невідкладних заходів
спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для
населення за перші 100 кВт год.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту
Проектом Постанови пропонується надати доручення Кабінету Міністрів
України невідкладно внести зміни до Фіксованих цін на електричну енергію
для побутових споживачів наведених у Додатку 3 до Положення про
покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії
для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 року № 483 в частині встановлення тарифу на
електроенергію населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках,
обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості)
за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) в
розмірі 0,90 грн. за 1 кВт год (з податком на додану вартість).
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового
регулювання є Конституція України та Регламент Верховної Ради України.
Прийняття даного проекту не вимагає внесення змін до інших
законодавчих актів.
5. Фінансово-економічне обгрунтування
На момент внесення проект не потребує
Державного бюджету України.
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6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
проекту
Прийняття
проекту
дозволить
зменшити
ціни/тарифи
на
електроенергію для найбідніших споживачів.

Народні депутати України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

А.Е. Поляков

Апарат Верховної Ради України
№ 407д9/1-2021/6134 від 12.01.2021

Підписувач:ПОЛЯКОВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000076242700CC9B6C01

Дійсний до: 16.03.2021 23:59:59

2

