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Про електрозабезпечення 
міського електротранспортуДо Федерації профспілок України надійшло звернення Центрального Комітету Професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (лист від 29.07.2019 № 01-112, копія додається) щодо наявності проблемних питань діяльності підприємств міського електротранспорту.Три роки тому, Верховна Рада України законом від 14 липня 2016 року № 1469-УІІІ ратифікувала Паризьку угоду, вчинену у м. Парижі 12 грудня 2015 року на Двадцять першій Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації О б ’єднаних Націй про зміну клімату. Таким чином, Держава Україна взяла на себе зобов’язання по зменшенню викидів в атмосферу.Отже, надзвичайно актуальним постає питання розвитку екологічно безпечних видів транспорту, зокрема міського електричного транспорту, надійна та ефективна робота якого є важливою умовою збереження соціально-політичної та економічної стабільності в країні.Наразі міським електричним транспортом, що функціонує у 35 містах України (без урахування міст анексованої Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей), щорічно перевозиться близько 2-х мільярдів пасажирів, з яких понад 65 відсотків становлять пільгові категорії громадян.Проте потреби міст, пов’язані з технічним обслуговуванням і ремонтом рухомого складу, належним утриманням і розвитком інфраструктури міського електротранспорту залишаються фінансово незабезпеченими.Останнім часом через брак фінансових ресурсів рухомий склад міського електричного транспорту практично не оновлюється, 90% трамваїв та 71% тролейбусів відпрацювали нормативний термін експлуатації.За даними корпорації «Укрелектротранс» всі підприємства галузі залишаються збитковими, незважаючи на значний рівень фінансової допомоги з місцевих бюджетів, яка разом з компенсацією за перевезення



2пільгових категорій населення у 2018 році становила 3,5 млрд. гривень. Минулого року витрати підприємств міського електричного транспорту перевищили доходи (з урахуванням фінансової допомоги місцевих органів влади) на 447 млн. гривень.Щ ороку підприємства галузі не можуть у повному обсязі розраховуватися за електричну енергію, витрати на купівлю якої упродовж останніх років суттєво зросли, а їх частка в структурі собівартості перевезень збільшилася з 9% у 2014 році до 16,2% у 2018 році.У  І півріччі поточного року підприємства міського електричного транспорту спожили 237 млн. кВт год. електроенергії, витрати на купівлю якої склали 770 млн. гривень (за весь 2018 рік -  988 млн. гривень). Середня вартість однієї кВт год. електроенергії для підприємств становила -  3,25 гривень з П Д В .З огляду на викладене та з метою створення умов для розвитку екологічно чистого міського транспорту, просимо розглянути питання щодо продажу електричної енергії підприємствам електротранспорту постачальниками універсальних послуг за ціною, встановленою для населення. Адж е така практика вже мала місце. Законом України «Про міський електричний транспорт» від 29 червня 2004 року № 1914-1V  для електрозабезпечення підприємств міського електротранспорту було прийнято рішення застосувати тариф на електричну енергію на рівні, діючого для населення. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 № 881 дія такого тарифу була продовжена. Проте зазначена постанова втратила чинність з 01.01.2017 на підставі постанови Уряду від 25 листопада 2015 року № 1192.З цією метою пропонуємо внести зміни до «Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 483, у якому віднести до споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки, окрім побутових споживачів, також підприємства міського електротранспорту в частині електроенергії, яка використовується для перевезення пасажирів.
Додаток: копія листа на 1 арк.
Голова Ф П У Г .В . Осовий

Вик. О .І. Асадчев, т. 205-56-31
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Федерація профспілок УкраїниПро пільговий тариф на електроенергію для міського електротранспортуВідповідно до листа ФГ1У від 11.06.2019 № 02/01-22/528 ЦК Профспілки було надано інформацію до п’ятого засідання Ради Ф П У  про профспілкові проблеми, які є у профспілкових організаціях, трудових колективах сфери діяльності та галузях економіки Профспілки Ж КГ, М П , П О Н  в тому числі і на підприємствах міського електротранспорту.ЗУ «Про міський електричний транспорт», прийнятим В РУ  у 2004 році, був встановлений для підприємств M ET тариф за електроенергію на рівні, діючого для населення. Таке ж положення було закріплено постановою К М У від 26.06.2007 № 881 «Про тарифи на електричну енергію для міського електротранспорту».Постановою К М У  від 25.11.2015 р. № 1192 з 1 січня 2017 року для підприємств міського електротранспорту скасовано тариф на електричну енергію, встановлений на рівні, як для населення.Н КРЕКП  прийнята постанова від 26.02.2016 № 220, якою для міського електротранспорту тариф за спожиту електроенергію був поетапно підвищений до рівня діючого для промислових підприємств.Упродовж останніх трьох років витрати підприємств M ET на електроенергію зросли в 4,3 рази, а їх частка в структурі собівартості перевезень збільшилася з 9% до 16%.Міським електричним транспортом, що функціонує у 35 містах України (без окупованих міст А Р Крим, Донецької і Луганської областей), щорічно перевозиться близько 2 мільярдів пасажирів, з яких понад 65 відсотків є пільгові категорії громадян.Загальний річний обсяг споживання електроенергії M E T  становить понад 700 млн. кВт/год., а її вартість близько 1,4 млрд. гривень.Народним депутатом Шаховим С.ГЗ. було подано на розгляд ЕЗерховної Ради України проект постанови з порушеного питання, але в сесійному залі він не знайшов підтримки.З огляду на викладене та з метою створення умов для розвитку екологічно чистого міського транспорту, просимо звернутись до Кабінету Міністрів України щодо відновлення пільгового тарифу на електроенергію для міського електричного транспорту.Додаток: листи Ц К Профспілки з порушеного питання.
Голова ЦК Профспілки І/ О.І.Ромашок
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