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ЗВЕРНЕННЯ 

Надвірнянської міської ради щодо підвищення тарифів на енергоносії 

30 грудня 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову № 2772 "Про 

встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ "Івано-Франківськгаз", 

якою з січня 2021 року збільшено тариф на послуги розподілу природного газу до 1,91 грн. 

за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ). 

Впродовж 2020 року вже двічі було підвищено ціну на послуги розподілу 
природного газу. Зокрема: 

-  на період з 01 січня 2020 року до 30 червня 2020 року включно, у розмірі 1,00 грн. 

за 1 мЗ на місяць (без урахування ПДВ); 

- з 01 липня 2020 року у розмірі 1,25 грн. за 1 мЗ на місяць (без урахування ПДВ). 

Це рішення болюче вдарить насамперед по простих громадянах, які і так платять за 
газ за завищеними цінами.  В час пандемії коронавірусної інфекції, коли найбільш вразливі 
верстви населення потребують захисту, підтримки та допомоги, а рівень їхніх доходів 
перетворює життя на виживання, коли велика частина суб’єктів підприємницької діяльності 
взагалі не отримують  доходів, підвищення ціни на газ та на послуги розподілу природного 
газу є просто недопустимим. Цинізм даного рішення полягає ще й в тому, що в більшості 
домоволодінь люди за власний кошт будували газові мережі, які згодом були взяті на 
баланс облгазів і приватизовані. Це щомісячний здирницький платіж, черговий спосіб 

грабунку громадян, які і так на межі зубожіння. 
Ще одним "різдвяним подарунком" для пересічних громадян стало рішення Кабінету 

Міністрів України 28 грудня, згідно якого скасовано пільговий тариф на електроенергію, 

який зріс  з 90 коп. за кВт/год. до 1,68 гри. за кВт/год. 

Через велике навантаження на сімейні бюджети та відповідно зниження 
платоспроможності, різко збільшиться сума заборгованості перед надавачами 

вищевказаних послуг. Крім того, збільшення видатків для промислових споживачів, 
підприємств, організацій, бізнесу неминуче спровокує ріст цін на товари та послуги, що 
знову ж таки  відіб'ється на якості життя кожного українця.  

Така ситуація спричинила соціальну напругу, що, в свою чергу, призвело до 
виникнення хвилі протестів по всій Україні. Замість того, щоб стати на захист інтересів 
громади, створювати сприятливі умови для їхнього розвитку та добробуту – уповноважені 



органи, перейшовши межу здорового глузду, накинули на українців черговий тарифний 

зашморг. 
 Замість зменшення тарифів удвічі, що влада обіцяла українцям рік тому, у 2021 році 

вони навпаки зросли і одночасно в держбюджеті зменшилися субсидії, що суттєво 

ускладнило оплату. Порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже вдвічі. Його 

урізали з 71 млрд. грн. до 36,5 млрд. грн.  

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення балансу інтересів громадян 

України, суб’єктів господарювання і держави, представляючи територіальну громаду, 

вимагаємо: 

1. Скасувати підвищення тарифів на природний газ для населення. 
2. Скасувати постанову № 2772 від 30 грудня 2020 року Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

3. Вжити заходів щодо зниження тарифу на послуги розподілу природного газу 
шляхом оптимізації видатків підприємств-операторів газорозподільних систем. 

4. Скасувати Постанову Кабінету Міністрів України №1325 від 28 грудня 2020 року, 

якою встановлено фіксовані ціни на електроенергію для всіх побутових споживачів та 
повернути раніше встановлені пільги, а саме: пільги для багатодітних сімей, пільги для 
мешканців гуртожитків, пільги для перших 100 кВт електричної енергії та пільги для 
електроопалення. 

5. Збільшити видатки на субсидії та ухвалити відповідні зміни до Державного 

бюджету вже на першому засіданні Верховної Ради. 
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