ТАРИФИ
Пільги та субсидії

Пільги та субсидії

1. Хто призначає пільги по сплаті за електроенергію?
Пільги по оплаті за спожиту електроенергію, передбачені відповідними
Законами
України
для
різних
категорій
громадян.
Громадяни які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до
Законів України, мають бути включені до Єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги ( далі – ЄДАРП ).
ВСП «Енергозбут» Одеської залізниці проводить розрахунок за надані
пільговикам послуги з постачання електроенергії з урахуванням пільг
відповідно до чинного законодавства за рахунок власних коштів з подальшим
відшкодуванням їх з бюджету за встановленими нормами.
2. В якому документі вказані категорії громадян яки мають право на
пільги?
Категорії громадян які мають право на пільги при сплаті за електроенергію
вказані у Бюджетному Кодексі України. Відповідно до ст.102 Бюджетного
Кодексу України надаються пільги при сплаті за електроенергію наступним
побутовим споживачам:











ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною;
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби;
ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції;
ветеранам державної пожежної охорони;
ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби;
ветеранам служби цивільного захисту;





















ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України;
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції,
ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної
кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту
та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України;
звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або за вислугою
років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам
міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури;
дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні;
звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час
проходження військової служби;
батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли)
або пропали безвісти під час проходження військової служби;
батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів
і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали
безвісти або стали інвалідами під час проходження служби;
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до
частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин";
громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я, частини п'ятої статті 29
Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону
України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту";
дітям війни;
багатодітним сім'ям.

3. Які документи необхідні додати до заяви?
Головна умова для внесення у особовий рахунок споживача право на
пільгу – це обов’язкове внесення даних споживачів, які мають право на

пільги за соціальною ознакою згідно із законами України у ЄДАРП.
До заяви додаються наступні документи:







копія витягу з ЄДАРП;
копія документа, що підтверджує право на пільгу;
копію паспорта;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
довідка про склад сім’ї;
копія свідоцтва про народження дітей (багатодітним сім'ям).

4. У межах яких норм надається пільга для сплати за спожиту
електроенергію?
Пільга на спожиту електричну енергію надається відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 01.08.96 № 879 у межах таких норм:




у міських населених пунктах у будинках, які обладнано газовими
плитами, — у розмірі 75 кВт*год. на сім’ю з однієї-двох осіб на місяць,
у тому числі, якщо обидва члени сім’ї мають право на знижку, і
додатково 15 кВт*год. на кожного іншого члена сім’ї, а також осіб, які
не належать до членів сім’ї пільговика, однак зареєстровані і
проживають у зазначеному житловому приміщенні (будинку) та мають
право на знижку плати, але не більш як 150 кВт*год. на місяць;
у міських населених пунктах у будинках, які обладнано стаціонарними
електричними плитами, — у розмірі 100 кВт*год. на сім’ю з однієїдвох осіб на місяць, у тому числі, якщо обидва члени сім’ї мають право
на знижку, і додатково 25 кВт*год. на кожного іншого члена сім’ї, а
також осіб, які не належать до членів сім’ї пільговика, однак
зареєстровані і проживають у зазначеному житловому приміщенні
(будинку) і мають право на знижку плати, але не більш як 200 кВт*год.
на місяць.

