
УКРАЇНА Проект

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2021 р.
сесія 8 скликання

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

України щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для населення

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статті 13 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, 
враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання 
до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 
щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для населення, що додається.

2. Надіслати це рішення до Президента України, Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова 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 щодо недопущення підвищення цін на енергоносії для населення

Відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП), 
з 01 січня 2021 року для жителів Вінницької області значно зростають тарифи 
на розподіл та постачання природного газу. Окрім того, внаслідок стрімкого 
зростання тарифів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» для 
підприємств теплокомуненерго, відповідно до «Положення про покладення 
спеціальних обов’язків», незворотно будуть скориговані в сторону зростання всі 
інші комунальні тарифи, як для населення, так і для юридичних осіб.

Разом з тим, вказані рішення були прийняті без належного обгрунтування 
та доведення інформації до населення. Зокрема, протягом літнього періоду 
2020 року планово відбувалось активне закачування природного газу до 
газосховищ за зниженими цінами, сформованими внаслідок падіння цін на 
блакитне паливо на європейських енергетичних біржах. Так, за інформацією 
НАК «Нафтогаз України станом на 12 вересня 2020 році закачано в підземні 
газосховища 19 млрд мЗ природного газу або 95% від річного плану. 
Водночас, середньозважена ціна природного газу за результатами електронних 
біржових торгів на торговій біржі «Українська енергетична біржа» станом на 
червень 2020 року складала 2,8 грн/мЗ з ПДВ (за умов передоплати).

Однак, відповідно до діючих нормативних документів та механізмів 
розрахунку вартості природного газу, населення області з січня 2021 року 
змушене оплачувати тарифи за спожитий природний газ, який був накопичений 
в державних газових сховищах за вищевказаними цінами по вартості 
9,89 грн/мЗ з ПДВ.

Окрім того, більш ніж на 73% зростає тариф на розподіл природного газу 
до 2,016 грн/мЗ з ПДВ. Сукупно вартість природного газу складатиме для 
населення понад 12 грн/мЗ з ПДВ, що є найвищим показником в історії 
незалежної України.



Зазначена ситуація призвела до виникнення стихійних протестів населення, 
масових колективних звернень громадян до органів місцевого самоврядування, 
блокування автомагістралей та зростання соціальної напруги серед жителів 
Вінниччини.

Разом з тим, в умовах епідемії СОУШ-19, посилення карантинних заходів, 
зниження платоспроможності населення та економічного спаду, створення 
додаткового фінансового навантаження на населення є неприпустимим та може 
призвести до катастрофічних економічних та соціально-політичних наслідків як 
в області так і в Україні в цілому. Економічна ситуація, що склалась вимагає від 
державних органів в першу чергу соціально-економічного захисту та підтримки 
населення через систему субсидій та матеріальної підтримки, а не 
багатократного підняття тарифів на комунальні послуги.

Враховуючи вищезазначене, а також з метою захисту права жителів 
Вінниччини на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї відповідно до 
статті 48 Конституції України, звертаємось до Вас з вимогою невідкладно 
прийняти усі необхідні рішення щодо справедливого зниження тарифів на 
природний газ, а також відновити масштабну програму субсидій для родин, які 
потребують соціальної підтримки.

Схвалено на _ сесії
обласної Ради 8 скликання


