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Анатолію Рижкову
вул.Рильського, 19 м. Лисичанськ

На колективне звернення мешканців міста від 15.01.2021 року щодо
проведення зустрічі мешканців міста з керівником військово-цивільної
адміністрації міста Лисичанськ про зниження тарифів, повідомляємо
наступне.
Відповідно до пункту 8 частини першої статті 4 Закону України «Про
військово-цивільну адміністрації» до повноважень військово-цивільної
адміністрації віднесено встановлення в порядку і межах, визначених
законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову
енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та
захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення,
послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з
централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем),
які
встановлюються
національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
комунальних послуг), транспортні та інші послуги.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері
комунальних послуг» встановлення ціни на природний газ, тарифів на
водопостачання та водовідведення, та електричну енергію належить до
повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг.
Таким чином, встановлення ціни на природний газ, тарифів на
водопостачання та водовідведення та електричну енергію не належить до
повноважень
військово-цивільних
адміністрацій,
в зв'язку з чим
повноваження щодо зниження тарифів та цін на місцевому рівні відсутні.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 18.01.2021 року
№25 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
відповідно до якої внесені доповнення до постанови Кабінету Міністрів
України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та
запровадження
обмежувальних
протиепідемічних
заходів з
метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АКЗ-СоУ-2@», а саме: постанову
доповнено пунктом 411 наступного змісту:
"41 і . Установити з 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, але не
довше ніж до 31 березня 2021 р., граничну ціну на природний газ за
договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у
тому числі постачальником "останньої надії", на рівні 6 гривень 99 копійок за
1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за
транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу
з газотранспортної системи).".
Щодо тарифу на тепло слід зазначити наступне.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 року
№1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію
та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання
гарячої води для споживачів у зв'язку із зміною ціни природного газу»
внесені зміни до Правил надання послуг з централізованого опалення,

постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року №630, які
передбачають, що «у разі зміни для виконавця протягом опалювального
сезону ціни природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з
транспортування та розподілу природного газу, торговельної надбавки
(націнки) постачальника), що використовується для виробництва теплової
енергії та надання послуг з централізованого опалення, централізованого
постачання гарячої води, виконавець відповідних послуг може прийняти
рішення щодо зміни розміру нарахувань за послуги з централізованого
опалення та централізованого постачання гарячої води для споживачів.
Підставою для зміни розміру нарахувань за послуги з централізованого
опалення, централізованого постачання гарячої води є умова, коли ціна
природного газу (без урахування зміни тарифів на послуги з транспортування
та розподілу
природного
газу,
торговельної
надбавки
(націнки)
постачальника),
придбаного
виконавцем
у
відповідному
місяці
опалювального сезону, є нижчою від ціни природного газу (без урахування
зміни тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу,
торговельної надбавки (націнки) постачальника), що врахована у структурі
тарифів на теплову енергію та відповідно тарифів на послуги з
централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води,
встановлених уповноваженими органами».
На підставі вищевизначеного, військово-цивільною адміністрацією міста
Лисичанськ
направлено
листа
до
комунального
підприємства
«Лисичанськтепломережа» щодо прийняття рішення про зміну розміру
нарахувань за послуги з централізованого опалення та централізованого
постачання гарячої води для споживачів.
Про
результати
розгляду
комунальним
підприємством
«Лисичанськтепломережа»
вищезазначеного
листа,
населення
буде
проінформовано через офіційний сайт військово-цивільної адміністрації.
Щодо тарифу на водопостачання та водовідведення військово-цивільна
адміністрація свою позицію висловила у листі від 14.01.2021 №12-04-Р-21/2КЛ-12/2.
Щодо
проведення
зустрічі
з керівництвом
військово-цивільної
адміністрації міста Лисичанськ вдруге повідомляємо, що відповідно до
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 (протокол №2) скасовані особисті
прийоми громадян до особливого розпорядження в усіх органах державної
влади та органах місцевого самоврядування.
У разі незгоди з наданою відповіддю Ви маєте право оскаржити її в
судовому порядку в строки, передбачені законодавством.

Додаток: постанова КМУ №25 від 18.01.2021

Заступник керівника з питань безг
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