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УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ VIІІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

28 січня 2021 року 

Про звернення депутатів Вижницької  

районної ради до Президента України,  

Кабінету Міністрів України, Верховної  

Ради України, НКРЕКП стосовно необґрунтованого  

підвищення тарифів на газ та інші комунальні  

послуги для населення    

 

Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою вирішення питання необґрунтованого 

підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення, 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПРИЙНЯТИ  звернення до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України, НКРЕКП стосовно необґрунтованого 

підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для населення 

(додається). 

2. НАДІСЛАТИ це рішення з текстом звернення до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, НКРЕКП.  

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами 

районної ради ІВОНЯКА Георгія. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради  ВІРСТУ Сергія. 

 

  Голова районної ради     Михайло АНДРЮК 

 
ВИКОНАВЕЦЬ:  

Керуючий справами районної ради                                   Георгій ІВОНЯК 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник голови районної ради              Сергій ВІРСТА 

Завідувачка юридичного відділу   

виконавчого апарату  районної ради                                    Ксенія ГОЛОБУЦЬКА  

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради                         Юрій ФЛОРА 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань економіки, підприємництва,  

агропромислового  комплексу інвестицій,  

туризму та співробітництва     Володимир КУЛІШ 



 

 

Звернення депутатів Вижницької районної ради 

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, НКРЕКП стосовно необґрунтованого підвищення тарифів на 

газ та інші комунальні послуги для населення 

Наприкінці грудня 2020 року стало відомо, що газопостачальна 

компанія "Нафтогаз" встановила січневу вартість газу для побутових клієнтів 

на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу 

(доставки). Тож вартість блакитного палива порівняно з груднем 2020 року 

збільшилася на 14%. 

Експерти говорять, що найбільше це здорожчання відчують власники 

приватних будинків (а це основна частина населення нашого району), які 

опалюють домівки газом. І не виключено, що у подальшому вартість газу 

буде зростати щомісяця. 

Як відомо, в уряді було дано доручення щодо перевірки 

обґрунтованості цін на газ та переглянути їх у бік зниження. Але за декілька 

днів до цього Національна комісія з питань державного регулювання 

енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи 23 

теплоелектростанцій на тепло для населення з 1 січня 2021 року. Відтак, 

середньозважений тариф на тепло для населення після підвищення 

становитиме 1 121,71 грн/Гкал, що в середньому на 25-30% більше ніж в 

попередньому місяці. 

Також, до 31.12.2020 року для населення діяли тарифи на 

електроенергію, затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015р. №220 

"Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" 

(на період з 01 березня 2017 року). 

Відповідно до даного рішення, населенню, яке проживає в житлових 

будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та 

гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними 

установками (у тому числі в сільській місцевості), а також яке проживає в 

багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких 

відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у 

тому числі в сільській місцевості), ціна за 1 кВт/год складала 0,90 грн. (з 

ПДВ) за обсяг, спожитий до 3000 кВт год електроенергії на місяць 

(включно). 

Однак, 28.12.2020 року на засіданні Уряду схвалено постанову 

Кабінету Міністрів України № 1325 "Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483", відповідно до якої 

визначено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових 

споживачів – 1,68 грн/кВт год. Як наголошує Уряд, Постанову прийнято з 

метою уникнення стрімкого зростання тарифу на електроенергію для 

населення вже з січня наступного (2021) року, однак це твердження Уряду не 

відповідає дійсності. Даною Постановою КМУ фактично відмінено будь-які 

пільгові тарифи, завдяки чому вартість тарифу на електроопалення для 

населення водночас зросла з 0,90 грн. за 1 кВт/год до 1,68 грн. за 1 кВт/год, 

тобто на 87%, що для більшості родин є не стрімким, а надстрімким 

зростанням. При цьому Уряд в своєму інформаційному повідомленні на веб-

сайті запевняє, що "фактично, тариф для населення до 31.03.2021 збережено 



 

 

на поточному рівні (не враховуючи пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс)" 

що є цілковитою брехнею та маніпулюванням фактами. 

 Розмірковуючи щодо ринковості тарифу на електроенергію необхідно 

згадати, що в Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, що 

фактично має гарантувати громадянам України доступність дешевих тарифів, 

однак своїми рішеннями КМУ лише забезпечує існування високих "зелених" 

тарифів і можливість їх подальшого гарантованого придбання державою за 

явно завищеними цінами. Такими рішеннями КМУ саме грошима громадян 

України намагається нівелювати завищені ціни "зеленої" енергетики, 

закриваючи значні розриви в тарифах атомної і "зеленої" енергетики саме 

грошима громадян. 

 Рішення відносно підвищення важливих для населення тарифів на 

електроенергію та цін на газ викликає негативну оцінку мешканців нашого 

району. Ми проти підвищення тарифів на газ та інші комунальні послуги для 

населення без відповідного їх соціального захисту. 

Передумовою підвищення цін має бути обов’язкове проведення заходів 

соціального захисту та компенсації населенню подорожчання газу та 

електроенергії, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальної допомоги, 

забезпечення бюджетного фінансування пільг та зростаючих субсидій, 

розширення доступності житлових субсидій громадянам, які реально їх 

потребують. 

Такий рівень підвищення тарифів непропорційний підвищенню 

мінімальної заробітної плати та пенсій, а тим паче зараз, в період поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19 та введення постійних карантинних 

обмежень й локдауну, коли багато громадян залишаються без роботи. 

Вже зараз в Україні існує криза неплатежів. Близько 50% комунальних 

рахунків люди не в змозі сплатити. 

Відповідно до пунктів 7, 8 статті 31 Закону України “Про житлово-

комунальні послуги”, центральні органи виконавчої влади несуть 

відповідальність за наслідки встановлення або регулювання цін/тарифів, що 

змінюються ними відповідно до їх повноважень, та у разі зміни ними 

цін/тарифів на послуги/товари центральні органи виконавчої влади 

зобов’язані відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені такими 

змінами. 

Враховуючи вищевикладене, Вижницька районна рада вкрай 

занепокоєна ситуацією, що склалася, та не згодна з постійним підвищенням 

цін на комунальні послуги. Ми настійно просимо скасувати підвищення 

тарифів. 
 


