УПРДВЛlНСЬНЕ БЮРО РЕЛlГlйноi

ОРГДНIЗДЦli

СВIДКIв В €ГОВИ
YHPAiHI

вул. Львiвська, 64, смт БРЮХОВИЧi,м. Львiв, 79491
Телефон: (032~ 409-200; факс: (0322) 409-210

АФ:С3Д 3 травня 2006 року
YCJM ЗБОР АМ, ЯКТ МАЮТЬ ВЛАСНJ ЗАЛИ ЦАРСТВА В УКР AIHJ
РАД! СТАРIЙШИН
Дорогi брати!
Ми отримали JlИСТИ вiд зборiв, в яких пiднiмаеться питання оплати комунальних послу г
за Зали Царства. Проаналiзувавши ситуацiю оплати комунальних послуг для релiгiйних
громад на даний чаg, хочемо повiдомити наступне.
1. Оплата послуг за l10стачання електроенеРl'ii' для релiгiйних громад здiйснюеться за
пiльговими тарифами на електроенергiю - 13 коп. за 1 КВТ·ГОд. (без ПДВ). Додаем о
поновлений Лист Нацiонально! KOMicii' регулювания електроенергетики
Укра!ни вiд
10.11.2005 р. N 03-34-09/5269.
2. Питання
платигазу
для релiгiйних громад за тарифами як для населення на
сьогоднiшнiй день не вирiшене. Так, наприклад, у лютому 2005 року Верховний архiепископ
Львiвський - Глава УкраУнсько! Греко-Католицько'i Церкви звертався до Кабiнету MiHicTpiB з
тим, щоб вирiшити питания зменшення тарифiв за постачания газу для церкви. За
дорученням Кабiнету MiHiCTpiB Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики
Укра'iни в своему офiцiйному листi вiд 22.12.2005 за NQ03-39-09/6070, вiдкрито вiдмовила у
встановленнi пiльгового статусу в оплатi за спожитий природний газ, поки не будуть BHeceHi
вiдповiднi змiни в чинне законодавство Укра'iни. 3 часом, якщо буде необхiдно,
Управлiнське бюро розгляне питання про звернення з подiбним листом.
3. Що стосуеться
встановлення
пiль:гових тарифiв
за водопостачання
та
водовiдведення, хочемо зауважити наступне. В YKpa'iHi цiноутворення на комунальнi
ПОС."Iугие функцicю, яка делегована на мiсцевий рiвень. Виконавчi комiтети opraHiB
мiспевого самоврядування чи обласнi державнi адмiнiстрацi'i уповноваженi встановлювати
тарифи на послуги комунальних пiдприемств. Мiсцевi органи влади вiдповiдають за
встановлення
(затвердження
CBO'iM рiшенням) тарифiв на послуги, що надаються
комунальними П1дприемствами:

>

виконкоми мiсцевих рад встановлюють тарифи на послуги, якi надають пiдприемства,
що належать територiальним громадам;

>

обласнi державнi aдMiHicTpaцi'i встановлюють тарифи на послуги, як! надають
комунальнi пiдприемства iнших форм власностi за погодженням iз виконкомами
Мlсцевих рад.

Водночас, держава залишае за собою право визначення умов та правил розрахунку i
встановлення
(затвердження)
тарифiв на послуги, що надають суб'екти природних
монополiЙ. Так, на виконання Указу Президента Укра'iни «Про прискорення реформування
житлово-комунального господарства» вiд 19 жовтня 1999 року NQ1351/99 був розроблений та
затверджен:ий Наказом Державного KOMiTeTY
будiвн:ицтва, архiтектури та ж:итлово'i полiт:ики
Укра'iни вiд 27 червня 2001 року N2 139 Порядок формування тарифiв на послуги
централiзованого водопостачання та водовiдведення, а також Методичнi рекомендаЦil по

cTopiHKa2
АФ:СЗД 3 травня 2006 року
YCiMзборам, якi МaIОТЬвласнi Зали Царства в YKpalHi
формуванню та встановленню тарифiв на послуги централiзованого водопостачання та
водовiдведення для наданпя методично]' пiдтримки в запровадженпi цього Порядку. Нажаль,
як сам Порядок, так i Методичнi рекомендацi]' по його застосуванню, мiстять лише основпi
принципи встановлення та коригування тарифiв за рiзними методиками.
Що стосу(ться доручення Президента УкраlНИ вiд 08.07.2005 р. N2 1-1/657 та виданого
вiдповiдно до нього листа Прем'(р-Мiнiстра УкраlНИ вiд 13.07.2005 за N2 35423/1/1-05, в
якому говорилось таке:
«Прошу опрацювати
пuтаЮ-lЯ щодо встановлення
для реЛlгlUНUХ органiзаЦIU цiн за
спо;ж:uтi газ, електроенергiю
та iншi KOMYHaJtblliпослугu на pieHi тарuфiв, передбаченuх для
населення. Про вUКOl-tGЮ-lЯ
поiнформуватu Кабiнет MiHicтpie до 15 серпня 2005 року».
З того часу i склад Кабiнету MiHicTpiB, i особа Прем'ер-Мiнiстра
змiнились, а
доручення Президента не е тим нормативним актом, посилаючись на який можна йти до
суду.
Проте, ми вважаемо за можливе, щоб Bci релiгiйнi громади, якi маIOТЬ власнi Зали
Царства, ЗВI~РТалисъписьмово до вiдповiдних установ, а також до обласних держав них
адмiнiстрацiй з тим, щоб були переглянутi тарифи за комунальнi послуги для релiгiйно]'
громади.
Перш, нiж ви можете звернутись, вам необхiдно якнайшвидше але не пiзнiше нiж
20 травня надiслати у фiлiал iнформацiю щодо тарифiв по рiзних областях Укра'iни. Для
цього, будь ласка, надайте нам копiю довiдки (чи iншого документу), в яком у були б
зазначенi не лише тарифи для релiгiйно'i громади, але й тарифи для населення та для iнших
видiв споживачiв у вашому населеному пунктi. Можливо, можна взяти копiю рiшення
виконкому, яким вiи затвердив рiзнi тарифи.
Пiсля отримання детальнiШОl iнформацil ми змогли б пiдготувати i надати зразок
вiдповiдного письмового звернення, з яким ви зможете звертатись до вiдповiдних установ.
Порiвняльний аналiз допоможе нам краще зрозумiти проблему i висвiтлити i"i перед
державними органами. Пiсля цього Управлiнське бюро могло б звернутись до Президента
або до Кабiнету MiHiCTpiBз питанням застосування на практицi доручення Президента вiд
08.07.2005.
Запевня(мо вас в нашiй любовi i, користуючись
християнськi вiтання.
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Копiя: yciM роз'i'зним наглядам
yciM представникам Столу будiвництва Залiв Царства
Додаток (зборам i представникам): Лист Нацiонально]' KOMicilрегулювання
елсктроенергетики УкраlНИ

НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУ ЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
УКРАIНИ

JIИСТ
Biд 10.11.2005 р. N 03-34-09/5269

ВАТ "Тернопiльобленерго"

Щодо тарифiв на електроенергiю для релiгiйних
органiзацiй
На Ваш запит вiд 04.11.2005 N 6235/31 Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики
УкраlНИ Haдa€ роз'яснення
по застосуванню
тарифiв
на
електроенергiю для релiгiйних органiзацiЙ.
На виконання вимог Указу Президента УкраlНИ "Про надання пiльг релiгiйним
органiзацiям" НКРЕ прийнято постанову вiд 15.05.2002 N 472, якою передбачено, що
вiдпуск елеКТРИЧНОleHepriYна комунально-побутовi потреби релiгiйним органiзацiям,
якi створен] i функцiонують вiдповiдно до Закону УкраlНИ "Про свободу cOBiCTiта
релiгiйнi органiзацiГ', в т. ч. на потреби опалення i гарячого водопостачання,
проводиться за тарифом 13,0 коп. за 1 кВт·год. (без ПДВ).
Вiдпуск елеКТРИЧНОl eHeprii' релiгiйним органiзацiям на виробничi потреби
проводиться за тарифами, визначеними вiдповiдно до Умов та Правил здiйснення
пiДПРИ€МНИЦЬКОlдiяльностi з постачання елеКТРИЧНОl енеРГi1 за регульованим
тарифом, для вiдповiдного класу напруги вiдповiдноi' групи споживачiв.
Вiдповiдно до Закону Украi'ни "Про свободу cOBiCTiта релiгiйнi органiзацi:i" (роздiл
II ст. 7) релiгiйними органiзацiями в YKpalHi € релiгiйнi громади, упра:влiння i центри,
монастирi, релiгiйнi братства, мiсiонерськi товариства (Mici1), духовн] навчальнi
заходи, а також об'€днання, ЩО складаютъся з вищезазначених релiгiйних органiзацiЙ.
Релiгiйнi об'€днання представляються своi'ми центрами (управлiннями).
Отже, виходячи з вищевикладеного, оплата електроенергii', спожитоi' упра:влiннями
.
.
.
та духовними навчальними закладами, та на ОСВ1тлення КlMHaT,яю знаходяться в
примiщеннi церкви, де проводяться навчання, здiЙСНЮЕ:ТЬСЯ
за пiльговими тарифаi\Ш на
електроенергiю - 13 коп. за 1 кВт·год. (без ПДВ).
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