
                                                                                                          
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

VІ сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  22.03. 2018 року                                 № 6-27 

м.Кам’янка 

 

Про розгляд звернення депутатів 

Кам’янської міської ради щодо  

зупинення впровадження RAB-тарифів 

 

Розглянувши звернення депутатів Кам’янської міської ради, щодо 

зупинення впровадження RAB-тарифів, керуючись Законами України “Про 

місцеве самоврядування в Україні“, «Про статус депутатів місцевих рад», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Підтримати звернення депутатів Кам’янської міської ради до Президента 

України П. Порошенка,  Прем’єр-міністра України В. Гройсмана та Асоціації 

міст України щодо зупинення впровадження RAB-тарифів. 

2.Рішення направити Президенту України П. Порошенку,  Прем’єр-міністру 

України В. Гройсману та Асоціації міст України. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань підприємництва, промисловості, будівництва, благоустрою, 

транспорту та торгівельного обслуговування. 
 

 

 

 

Міський голова                                 В.І. Тірон                                                                                                   

 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення міської ради  

від 22.03.2018 року №  6-27 

 

 

Звернення 

депутатів Кам’янської міської ради до Президента України 

 П. Порошенка, Прем’єр-міністра України В. Гройсмана та Асоціації міст 

України щодо зупинення впровадження RAB-тарифів 

 

Користуючись своїм  конституційним правом  на звернення, відповідно 

до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про статус 

депутатів місцевих рад», ми, депутати Кам’янської міської ради Черкаської 

області вкрай стурбовані ситуацією, яка склалася з впровадженням RAB-

тарифів. 
10 січня "Урядовий кур'єр" опублікував постанову НКРЕКП № 972 від 

27 липня 2017 року.  Документ запроваджує нову методику тарифоутворення 

для розподільчих компаній — обленерго. 

Це означає, що держава завершила створення нормативної бази для 

переведення українських енергокомпаній на так зване RAB-регулювання. 

НКРЕКП зможе запровадити його з наступного кварталу. 

Депутати Кам’янської міської ради наполягають на позиції 

несправедливого ведення RAB-тарифів на електроенергію та вважають що їх 

необхідно скасувати 

Нараховувати 12% на старі активи неправильно, несправедливо, це 

може привести до необґрунтованого підвищення вартості електроенергії для 

українських виробників. 

Таке рішення може негативно відбитися на інфляції і 

конкурентоспроможності економіки країни. 

Закликаємо Президента України П. Порошенка, Прем’єр-міністра 

України В. Гройсмана та Асоціацію міст України вплинути на керівництво 

Нацкомісії  з метою зупинити і знизити процентну ставку на впровадження 

RAB-тарифів. 

 

 

 

 

Схвалено на 6 сесії  

Кам’янської  міської ради 

22  березня   2018 року 

 

 


