
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ № 343

18 квітня___ 2017 р. 1 8 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
Президента України Порошенка П.О., Верховної Ради України, Кабінету

Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Генеральної 
прокуратури України, Національного агентства з питань запобігання 

корупції щодо призупинення рішення НКРЕКП від 28 березня 2017 року,
яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи

газопостачання

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Регламенту Вінницької обласної Ради 7 скликання, заслухавши 
депутатів обласної Ради, враховуючи висновки постійних комісій, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Президента України Порошенка П. О., Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, 
Національного агентства з питань запобігання корупції щодо призупинення 
рішення НКРЕКП від 28 березня 2017 року, яким введено щомісячну абонплату 
за підключення до системи газопостачання, що додається.

2. Направити це рішення та звернення до Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань законі ті, боротьби з корупцією, люстрації, 
регламенту та депутатської діяльно (Вигонюк А. В.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 18 сесії 

Вінницької обласної Ради 
7 скликання 

від 18.04.2017 р. № 3 4 3

Президенту України Порошенку П.О. 
Верховній Раді України 
Кабінету Міністрів України 
Генеральній прокуратурі України 
Національній комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
Національному агентству з питань 
запобігання корупції

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної ради 7 скликання до Президента України 
Порошенка П.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, Генеральної прокуратури України, Національного 

агентства з питань запобігання корупції щодо призупинення рішення НКРЕКП 
від 28 березня 2017 року, яким введено щомісячну абонплату за підключення до

системи газопостачання

Ми, депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання, вважаємо неприпустимим 
і безпідставним рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, про встановлення абонентської плати за 
підключення до системи газопостачання від 28 березня 2017 р.

Так, згідно з цим рішенням, споживачі будуть вимушені платити щомісяця 
абонентську плату за підключення до системи газопостачання незалежно від 
фактичного обсягу споживання газу.

НКРЕКП хоче вилучити транспортну складову з загального тарифу та ввести 
окрему абонентську плату. Інакше кажучи, кожна сім’я повинна буде додатково 
сплачувати ще 92 грн/міс.

Це рішення боляче вдарить по громадянах, які і так економно споживали газ. 
Найбільше постраждають ті абоненти, які сезонно користуються газом, мало його 
споживають, не мають лічильників і мають велику кількість прописаних мешканців 
на своїй площі.

Це рішення ми вважаємо обтяжливим для українського народу, адже за 
останній час споживчі ціни сильно зросли, а люди і без того знаходяться за межею 
бідності.

Підтримуємо призупинення необгрунтованого рішення НКРЕКП від 28 березня 
2017 року, яким введено щомісячну абонплату за підключення до системи 
газопостачання. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 
України розглянути питання про відкликання членів НКРЕКП, які прийняли рішення 
про абонплату 28 березня 2017 року. Кабінету Міністрів України та Національній 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг - оприлюднити методику розрахунку та обґрунтування існуючих тарифів на 
послуги газопостачання населенню, знизити ціну на газ для споживачів. Генеральній 
прокуратурі України провести всебічне розслідування на предмет незаконного 
рішення посадовцями НКРЕКП та прийняти відповідні рішення.


