
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ]^ 427

ЗО червня 2017 р. ^  сесія 7 скликання

Про запит депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Копачевського М.А. та Вдовцова М.М. до Кабінету Міністрів України

• Т Т  * ** » ••• » и  ті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг щодо зменшення тарифів та 

збільшення ліміту пільгового споживання електроенергії для жителів
не газифікованих територій

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад, 
статті 15 Регламенту Вінницької обласної Ради 7 скликання обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Підтримати депутатський запит депутатів обласної Ради 7 скликання 
Копачевського М.А. та Вдовцова М.М. щодо зменшення тарифів та 
збільшення ліміту пільгового споживання електроенергії для жителів не 
газифікованих територій, що додається.

2. Скерувати цей депутатський запит до Кабінету Міністрів України та 
до Національної комісії, що здійснює ^державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних.

3. Контроль за виконанням цьоголншення покласти на постійну комісію 
з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та 
енергозбереження (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 21 сесії обласної Ради 
обласної Ради 7 скликання 
від ЗО червня 2017 року № 427

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання Копачевського М.А. та 

Вдовцова М.М. до Кабінету Міністрів України і Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг щодо зменшення тарифів та збільшення ліміту пільгового 
споживання електроенергії для жителів не газифікованих територій

На підставі пункту 2 статті 2 Закону України “Про статус депутатів 
місцевих рад”, як представники інтересів виборців Вінницької області та 
керуючись пунктом 2 статті 11 Закону України “Про статус депутатів 
місцевих рад”, повідомляємо про наступне.

До нас, як до депутатів обласної Ради надходять звернення від 
мешканців не газифікованих територій області з приводу суттєвого 
здорожчання вартості електричної енергії з 01 березня поточного року, яке 
значно погіршило рівень життя відповідного населення. Відсутність 
природного газу в окремих районах області примушує мешканців 
використовувати електричну енергію для задоволення свої побутових 
потреб в суттєво більших обсягах. Використання твердого палива в якості 
альтернативи електроенергії вимагає від мешканців (у тому числі) суттєвих 
фізичних зусиль, що не завжди прийнятно для інвалідів, людей похилого 
віку, інших соціально незахищених верств населення, для яких 
використанню електричної енергії практично немає альтернативи.

Одним з можливих шляхів вирішення зазначених питань вбачається 
меншення тарифів та збільшення ліміту пільгового споживання 
електроенергії для жителів не газифікованих територій до 400-500 КВт. 
Іншим шляхом може бути поширення діючого пільгового (на період з 01 
травня по ЗО вересня) тарифу на електроенергію для населення, що мешкає в 
будинках, обладнаних у  встановленому порядку електроопалювальними 
установками також на всіх мешканців не газифікованих населених 
пунктів. Одночасне забезпечення такого населення доступними (або 
безкоштовними) дво- або тризонними лічильниками електричної енергії 
сприяло б збалансуванню нічного та денного споживання електричної 
енергії в загальнодержавному масштабі.

Враховуючи викладене, прошу опрацювати підняті в даному 
зверненні питання, та розробити механізми збільшення доступності 
електричної енергії для мешканців не газифікованих населених пунктів.

Схвалено на 21 сесії обласної Ради 
7 скликання 30 червня 2017 р.


