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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕННЯ

Проект

2021 р. сесія 8 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до 
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України про запровадження мораторію на зростання ціни природного
газу та електроенергії

З метою недопущення зростання ціни на природний газ та його 
доставку, збільшення вартості електроенергії, соціальної напруги і 
подальшого зубожіння населення, відповідно до ст. 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 13,19 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», Вінницька обласна Рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України, Голови Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності 
запровадження мораторію на зростання ціни природного газу та 
електроенергії.

2. Голові Вінницької обласної Ради забезпечити направлення 
цього рішення до Президента України Зеленського В. О., Голови 
Верховної Ради України Разумкова Д. О., Прем’єр-Міністра України 
Шмигаля Д. А.

3. Оприлюднити це рішення на сайті Вінницької обласної
Ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію Вінницької обласної ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

Г олова
Вінницької обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення___сесії обласної
Ради 8 скликання
від______ _ 2021 року № __

Звернення
депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
про запровадження мораторію 

на зростання ціни природного газу та електроенергії

До нас, як до депутатів Вінницької обласної Ради звертаються жителі 
територіальних громад, які обурені стрімким зростанням ціни на природний газ 
та його доставку, а також збільшенням вартості електроенергії.

Станом на листопад середня вартість газу в Україні для населення у 
порівнянні з жовтнем зросла на 24%, з 5,77 грн до 7,16 грн за кубометр. 
Одночасно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики і комунальних послуг, схвалила для більшості облгазів нові тарифи 
на доставку газу.

Водночас з 1 грудня 2020 року тариф НЕК «Укренерго» на передачу 
електроенергії зріс на 30% та становитиме 312,76 гривні за МВт-год. За 
прогнозами експертів, у новому 2021 році українців очікує нове подорожчання 
електроенергії. Фахівці стверджують, що нова ціна на електроенергію може 
бути удвічі-утричі більшою.

В умовах економічної кризи та пандемії коронавірусу, коли доходи 
українських сімей суттєво зменшилися, зростання цін на енергоносії створює 
соціальну напругу в області. Адже подорожчання природного газу та 
електроенергії спричиняє збільшення вартості товарів та послуг. Водночас 
через запровадження карантинних заходів багато людей стали безробітними, а 
доходи малого і середнього бізнесу скоротилися. Про стрімке зубожіння людей 
свідчить те, що багато громадян уже не спроможні розраховуватися за 
комунальні послуги. Так, за офіційними статистичними даними, на кінець 
жовтня вінничани заборгували за постачання та розподіл природного газу 429,3 
мільйона гривень, за постачання теплової енергії та гарячої води -  115,8 
мільйона гривень, за постачання та розподіл електричної енергії -  97,9 
мільйона гривень.

Понад те, люди, які через зубожіння не можуть розрахуватися за 
комунальні послуги, можуть втратити своє житло. З початку 2020 року 
«Вінницягаз» передав до суду близько 400 справ щодо стягнення простроченої 
заборгованості за споживання газу. Кількість судових позовів може значно 
зрости, адже ця компанія вже направила понад 5 тисяч досудових попереджень 
споживачам, які не сплачують за газ більш як три місяці.

Нагадаємо, що восени 2016 року народний депутат України Юлія 
Тимошенко звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою 
скасувати постанову Кабінету міністрів №315, яка встановлювала єдину ціну на 
природний газ 6 879 гривень за тисячу кубометрів і була чинною до 1



листопада 2018 року. У березні 2019 року Окружний адміністративний суд м. 
Києва визнав урядову постанову про підвищення цін на газ протиправною, а 8 
липня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив чинним 
рішення адміністративного суду. Однак навіть після цих судових рішень 
НКРЕКП продовжує піднімати вартість природного газу для побутових 
споживачів.

Враховуючи складні обставини, зумовлені економічною кризою та 
пандемією коронавірусу, з метою недопущення зростання соціальної напруги і 
подальшого зубожіння населення, вимагаємо негайно втрутитися у ситуацію на 
енергетичному ринку і вжити заходи для скасування постанов НКРЕП щодо 
зростання ціни на природний газ та його доставку, а також ціни на 
електроенергію та запровадити мораторій на зростання вартості енергоносіїв на 
період пандемії коронавірусу.

Наголошуємо, що ситуація вимагає негайного розв’язання цієї проблеми 
та об’єктивної реакції Президента України, Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України.

Схвалено на _ сесії обласної 
Ради 8 скликання


