УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звернення Виноградівської
районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», зважаючи на звернення ТОВ «Багатопрофільний санаторій
«Теплиця» та керівників підприємств району, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Звернутися до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП) щодо
скасування «нічного тарифу» для юридичних осіб (текст Звернення
додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради (Сверенко А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості,
будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та
екології (Тесличко В.Ю.).
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Кабінету Міністрів України
Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
енергетики (НКРЕКП)
Звернення
депутатів Виноградівської районної ради
Закарпатської області VIІ скликання
З 1 січня 2019 року втрачають чинність тарифи, диференційовані за
періодами часу (для непобутових споживачів), які визначалися згідно з
постановою НКРЕ від 20 грудня 2001 року № 1241 «Про тарифи,
диференційовані за періодами часу» (постанова НКРЕ від 20 грудня 2001 року
№ 1241 втрачає чинність згідно з постановою НКРЕКП від 23 серпня 2018 року
№ 894).
Як наслідок, відпуск електроенергії для юридичних споживачів, в яких
встановлені зонні лічильники, здійснюватиметься за роздрібними тарифами
без застосування тарифних коефіцієнтів. Це означає – без «нічного тарифу».
Зонний облік електроенергії для підприємств і бюджетних установ
скасовується, так як з нового року постачальники можуть самостійно
визначати ціни на електроенергію. Оскільки поставки електроенергії
споживачам будуть здійснюватися за вільними цінами, то тарифи визначає
договір між постачальником і споживачем.
Хочемо наголосити, що в такому випадку видатки установ можуть
суттєво зрости. Відповідно це негативно вплине на їхню діяльність,
виробництво та роботу працівників. Зокрема санаторій «Теплиця», що у
Виноградові, здійснює значні відрахування до бюджетів різних рівнів. Також
впродовж багатьох років в санаторії лікують та оздоровлюють мінеральними,
термальними водами дітей, ветеранів війни та праці, учасників АТО тощо.
Скасування «нічного тарифу» збільшить для санаторію витратну частину на
енергоносії майже на 50%. Враховуючи економічні показники товариства за
підсумками 11 місяців 2018 року, такі витрати призведуть до відсутності
платоспроможності санаторію та повного припинення його роботи і, як
наслідок, вивільнення більше ніж 130 працівників.
Окрім того, «нічний тариф» на електроенергію використовували
водоканали, щоб здешевлювати воду для людей. А для підприємств «нічний
тариф» вирівнював графік навантажень на енергосистему, що забезпечувало
зниження обсягів споживання електричної енергії у пікові періоди і
стимулювало споживачів до переходу на споживання електричної енергії в
нічний та в напівпіковий періоди часу. До того ж чимало підприємств,
затратили чимало ресурсів, аби мати змогу користуватися «нічним тарифом».
Виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що скасування «нічного
тарифу» стане додатковим тягарем для установ та підприємств району,

призведе до здорожчання продукції та послуг. Тому переконливо просимо
дослухатись до наших аргументів і прийняти позитивне рішення в інтересах
громадськості.
Звернення прийняте на двадцять сьомій сесії
Виноградівської районної ради 27.12.2018 року
Депутати Виноградівської районної ради VIІ скликання

