УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

№ 454

_______18 липня 2017 р.
23 сесія 7 скликання
Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи ініціативу депутата ПП “Об’єднання
“Самопоміч“ Ковальова A.C., враховуючи висновок постійної комісії обласної
Ради з питань житлово-комунального господарства енергоефективності та
енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вжиття
заходів через ситуацію з підняття тарифів на електроенергію, яка
використовується для вуличного освітлення населених пунктів (звернення
додається).
2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань житлово-комунального господарства енергоефективності
та енергозбереження (Ковальов A.C.).
Голова обласної Ра^и

А. ОЛІЙНИК

Додаток до рішення 23 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 18 липня 2017 р. № ЦЄЦ
ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Верховної Ради, Кабінету
Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг
Вечірній та нічний час виставляє додаткові вимоги до зовнішнього
освітлення. Важливим критерієм безпеки переміщення людей, руху транспорту,
комфортності і безаварійності є якісне вуличне освітлення. Воно ще й створює
певний емоційний фон для міст і сіл.
Постановою Національної комісії, що здійснює регулювання в сферах
енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 15.12.2016р. №2210
визнано такою, що втрачає чинність з 01.01.2017р. Постанову НКРЕ від 22 жовтня
2004 року №1030 «Про Порядок диференціювання за годинами доби тарифів на
електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених
пунктів», тобто з 01 січня 2017 року відпуск електричної енергії для потреб
зовнішнього освітлення населених пунктів не здійснюється за роздрібними
тарифами відповідного класу напруги виключно за загальними показниками, без
розподілу за періодами доби (коефіцієнт 0,6 в межах нічної зони доби до
роздрібного тарифу не застосовується), тобто вартість електроенергії, яка
використовується для вуличного освітлення з 01.01.2017 року розраховується за
єдиним роздрібним тарифом, і становить 2,43 грн. грн. за 1 кВт., це збільшення
фактично в 5 разів в порівнянні з 2016 роком.
На сьогодні, щоб освітлювати вулиці у звичному режимі на 2017 рік
необхідно додатково відшукати великі кошти, які б могли бути направлені на
покращення стану садочків, шкіл, інфраструктуру, ремонт доріг, благоустрій
населених пунктів, підтримку учасників АТО, переселенців та інше.
На час ухвалення вищевказаної постанови бюджет вже був сформований та
попередній тариф був закладений в бюджет 2017 року, а при підвищенні ці
додаткові кошти на оплату електроенергії, яка використовується для зовнішнього
освітлення населених пунктів, не передбачено. Тому прийняття вищевказаної
постанови може призвести до відмови від вуличного освітлення і, як наслідок, зростання злочинності і соціальної напруги у суспільстві.

Завдання та функції НКРЕКП це прийняття рішеннь, спрямованих на
збалансування інтересів споживачів, суб’єктів господарювання і держави. При
цьому усі рішення мають бути економічно обґрунтованими, з подальшим
оприлюдненням та обговоренням. Але ми бачимо протилежне.
А тому відповідно до вищевикладеного, та звернень голів територіальних
громад, звертаємось до Вас з проханням скасувати вищевказану постанову, щодо
підвищення тарифів на електроенергію для вуличного освітлення, як таку, що
гальмуватимуть розвиток місцевого самоврядування, територіальних громад,
можуть призвести до погіршення криміногенної ситуації держави та знизити
рівень життя населення.

Схвалено на 23 сесії обласної Ради
7 скликання 18 липня 2017 р.

