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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
вул. М. Грушевського, 12/2. м. Київ. 01008. тел. 253-93-94, факс 226-31-81
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№
від

На№

Володарсько-Волинська районна рада
Житомирської області
Щодо ціно- та тарифоутворення
на житлово-комунальні послуги
На

виконання

резолюції

Секретаріату

Кабінету

Міністрів

України

від 22.08.2016 № 29867/1/1-16 Мінекономрозвитку в межах компетенції розглянуло
порушене у зверненні депутатів Володарсько-Волинської районної ради, прийнятого
рішенням від 28.07.2016 № 114, питання ціно- та тарифоутворення на житловокомунальні послуги і повідомляє наступне.
Згідно з законодавством, зокрема законами України “Про житлово-комунальні
послуги”, “Про електроенергетику”, “Про засади функціонування ринку електричної
енергії України”, “Про ринок природного газу”, державно регульовані ціни/тарифи на
житлово-комунальні послуги мають відповідати їх ринковому рівню (забезпечувати
відповідність витратам на виробництво/надання товарів/послуг і прибуток, містити
інвестиційну складову). Встановлення державних регульованих цін/тарифів у розмірі,
нижчому від їх

економічно обгрунтованого розміру,

без визначення джерел

відшкодування за рахунок коштів відповідних бюджетів не допускається і може бути
оскаржено в судовому порядку.
Крім

цього,

відповідно до

Угоди

про

коаліцію

депутатських

фракцій

“Європейська Україна” та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої
постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099, в рамках реалізації
заходів щодо нової політики енергетичної незалежності здійснюється ліквідація
перехресного субсидіювання шляхом встановлення цін/тарифів для всіх категорій
споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні (перехід до
Хорошівська
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ринкових цін/тарифів) із синхронним запровадженням механізмів компенсацій для
малозабезпечених верств населення.
Ураховуючи викладене, запровадження мораторію на підвищення цін/тарифів
на житлово-комунальні послуги не узгоджується з вимогами законодавства та
призведе

до

збільшення

бюджетних

видатків

на

державне

цінове/тарифне

регулювання у зазначеній сфері економічної діяльності.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до Закону України “Про особливості
доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання,
опалення,

централізованого

питного

постачання

водопостачання

та

гарячої

води,

водовідведення”

централізованого

державні

органи,

до

повноважень яких віднесено встановлення цін/тарифів у відповідних сферах,
забезпечують доступ споживачів до видів інформації, зокрема про зміну цін/тарифів
та обгрунтування необхідності таких змін, шляхом її розміщення на своїх офіційних
веб-сайтах у мережі Інтернет, у засобах масової інформації (статті 1, 4 і 5).
З

детальною

інформацією

щодо

обгрунтування

зміни

цін/тарифів,

встановлення яких віднесено до повноважень НКРЕКП, можна ознайомитись на
офіційному сайті Комісії шлу\у.пегс.§оу.иа.
Щодо ціноутворення на природний газ слід зауважити наступне.
01.10.2015 набув чинності Закон України “Про ринок природного газу” (далі Закон), який визначає правові засади функціонування ринку природного газу
України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав
споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з
ринками природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства.
Частиною першою і другою статті
забезпечення

загальносуспільних

інтересів

11 Закону визначено, що з метою
у

процесі

функціонування

ринку

природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на
визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах,
визначених Кабінетом Міністрів України після консультацій із Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства. Такі обов’язки мають бути чітко визначеними,
прозорими, недискримінаційними та заздалегідь не передбачати неможливість їх
виконання.
Обсяг та умови виконання спеціальних обов’язків, покладених Кабінетом
Міністрів України на суб’єктів ринку природного газу, мають бути необхідними та
пропорційними меті задоволення правомірного загальносуспільного інтересу та
такими, що створюють найменші перешкоди для розвитку ринку природного газу.

з
З урахуванням норм Закону, а також вимог Меморандуму про економічну та
фінансову

політику,

схваленого розпорядженням

Кабінету

Міністрів

України

від 27.02.2015 № 129, та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої
постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099, Кабінет Міністрів
України постановою від 27.04.2016 № 315 “Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758” впорядкував ціни на природний газ
для споживачів, встановивши ціну природного газу - як товару - на рівні 100%
паритету до ціни імпортованого природного газу.
З 01.05.2016 гранична роздрібна ціна на природний газ для побутових
споживачів встановлена у розмірі 6,879 грн. за 1 куб. метр, яка утворюється з
урахуванням оптової ціни природного газу, середньозважених тарифів на послуги з
його транспортування та розподілу (установлені НКРЕКП), торгової націнки
постачальника та податку на додану вартість.
Коригування цін на газ дозволить залучити значний інвестиційний ресурс у
розвиток власного видобутку газу та забезпечить надходження до державного
бюджету, що будуть спрямовані на виплату житлових субсидій, які залишаються
головним механізмом соціального захисту населення під час оплати житловокомунальних послуг та гарантують малозабезпеченим громадянам стабільність витрат
на їх оплату незалежно від зміни тарифів.
З більш грунтовною інформацією щодо ціноутворення на природний газ,
зокрема про складові ціни, обгрунтування необхідності зміни рівня цін тощо, можна
ознайомитись

на

офіційному

сайті

Мінекономрозвитку

(Мр:/А\г\¥Л¥.те.£ОУ.иа)

у рубриці “ПРЕС-ЦЕНТР”, підрубриці “Оголошення” та Кабінету Міністрів України
(Ьіїр://\у\улу.кти.§оу.иа на спеціальному сервісі за посиланням Ь«р:/Лер1о.§оу.иа).
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