УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ№ 695
19 липня

2018 р.

34

сесія 7 скликання

Про звернення депутатів обласної Ради 7 скликання до П р ем ’ер-міністра
України Гройсмана В.Б. щодо методики встановлення піни на газ
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи ініціативу депутата обласної Ради від політичної партії
«О б'єднання «Самопоміч» Соляника B.C. та висновок постійної комісії
обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада
ВИРІШ ИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів обласної Ради 7 скликання до Прем'єрміністра України Гройсмана В.Б. щодо методики встановлення ціни на газ
(додається).
2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної
Ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної
Ради
з
питань
житлово-комунального
господарства,
енергоефективності та енергозбереження (Ковальов A.C.), з питань бюджету,
фінансів та обласних програм (Мазур

Голова обласної Е^ди
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Д одаток до рішення
34 сесії обласної Ради 7 скликання
від 19 липня 2018 р. № 695
ЗВЕРН ЕН Н Я
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до П р ем ’єр-міністра
України Гройсмана В.Б. щодо методики встановлення піни на газ
Ш ановний Володимире Борисовичу!
На початку травня 2018 року в інтернет виданні «Ukr.Media» було
розміщено статтю під назвою «Гройсман підніме ціни на газ десь до 9000 грн.»,
і відразу стало страшно - а що українці мають робити далі?
В даний час ціна на газ для населення становить 4942 грн. за одну тисячу
кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають
транспортування, - 6958 грн. за одну тисячу кубометрів.
Тобто, якщо ціна на газ була 4942 грн., а стане 9000 грн., то очікуване
подорожчання буде, приблизно, в 1,8 рази. З урахуванням податку на додану
вартість і зборів, що включають транспортування, - таке подорожчання може
спричинити вартість газу для населення приблизно у 12500 грн. за тисячу
кубометрів.
В постанові Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017р. №187 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів
ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування
ринку природного газу» основними
критеріями для
встановлення ціни на газ в Україні визначено:
- середнє значення ціни природного газу за розрахунковий період на
німецькому газовому хабі (NCG), визначене згідно з даними компанії Platts;
- середнє значення за розрахунковий період вартості транспортування
природного газу від німецького газового хабу до віртуальної торгової точки на
території Словаччини.
Ця методика розрахунку ціни на газ набагато «перевершила» (в гіршому
розумінні) славнозвісну методику розрахунку вартості вугілля «Роттердам
плюс», яку раніше встановила Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики га комунальних послуг, очолю вана Дмитром
Вовком.
У січні 2018 року на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик дослівно заявив
наступне:
«Ф ормулю ю чи ціну для газу населення, яка визначається 187-ою
Постановою, ми вже не будемо зв'язуватися з імпортним паритетом; ... для РСО
(забезпечення газом населення - автор) нам не потрібен буде імпортний газ, а
комерційні структури хай закуттають там, де вважають за потрібне; це є ринок
газу».
j
Логічним буде запитання:
- Якщо
для
потреб
населення
України
з
2018
року
має
використовуватися газ власного видобутку (як про це заявив Міністр
І. Насалик), то чому для формування ціни на газ для населення має бути

використана ціна на газовому хабі Німеччини та вартість незрозумілого
транспортування? Чи не правильнішим та логічнішим з точки зору економіки
було би сформувати таку ціну на основі собівартості видобування газу в
Україні?
Тим більше, що самі цифри говорять наступне.
За даними НАК «Нафтогаз України» в Україні видобуток газу склав:
- в 2 0 16 році - 20,1 млрд. м / ;
- в 201 7 році - 20,5 млрд. м .\
За даними тієї ж НАК «Нафтогаз України» споживання газу населенням
України склало:
- в 2016 році - 17.6 млрд. м.';
- в 201 7 році - 15,8 млрд. м . \
Я кщ о виходити суто з економіки, то вартість газу для населення треба не
збільшувати, а навпаки зменшити як мінімум у 2 рази.
Оскільки люди можуть повністю забезпечуватися газом власного
видобутку, прив'язувати його вартість до імпорту є як мінімум несправедливо.
Враховуючи наведене, підвищувати ціну на газ для населення немає
жодних економічних підстав - це виключно політичні зобов'язання Уряду перед
МВФ.
Враховуючи вищесказане просимо:
припинити знущання над українцями та терміново внести зміни до
постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017р. № 187 в
частині непрозорості методики встановлення піни на газ на основі ціни на
Німецькому газовому хабі га розробити методику встановлення ціни на газ
на основі собівартості власного українського газу.

Схвалено депутатами Вінницької
обласної Ради 7 скликання

