
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

І СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

ПРОЄКТ   

РІШЕННЯ № ___ 

__.__.2021  м.  Хуст

Про звернення депутатів Хустської  
міської ради Закарпатської області  
до Президента України, Кабінету  

Міністрів України, Верховної Ради  

України, НКРЕКП,  щодо ситуації з  
підвищення тарифів на газ та  

електроенергію, послуг з розподілу  

природного газу та електроенергії 
 

Враховуючи соціальну напругу в  громаді  через  значне  підвищення 

тарифів на газ та електроенергію, послуг з розподілу природного газу та 

електроенергії, з метою недопущення  ще більшого  невдоволення  

громадянського суспільства, беручи до уваги Резолюцію зібрання громадян від 11 

січня 2021, керуючись статтею 26  Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”  сесія Хустської міської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Хустської міської ради Закарпатської 

області до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, НКРЕКП,  щодо ситуації з підвищення тарифів на газ та електроенергію, 

послуг з розподілу природного газу та електроенергії. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію  з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, 

фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та 

торгівлі та депутатську комісію з питань контролю за проведенням управління 

комунальної власності, житлово – комунального господарства та містобудування. 

 

Міський голова Володимир КАЩУК
 

 

 

 

 

 



 

Звернення 

депутатів Хустської міської ради Закарпатської області до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, НКРЕКП,  

щодо ситуації з підвищення тарифів на газ та електроенергію, послуг з 
розподілу природного газу та електроенергії 

 Ми, депутати Хустської міської ради Закарпатської області, представляючи 

інтереси Хустської територіальної громади, вкрай стурбовані ситуацією щодо 

чергового підвищення цін на енергоносії. В умовах тривалого карантину, 

зростання безробіття та рівня бідності громадян, особливо в сільській місцевості, 

падіння економіки, продовжується тиск на громадян шляхом постійного 

підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Хоча на початку карантину 

влада України запевняла, що тарифи на комунальні послуги не будуть 

підвищуватися під час дії в Україні карантину. Проте, згідно з отриманими 

січневими «платіжками», тарифи на газ та електроенергії, послуги з розподілу 

природного газу значно зросли. 

         У нашій державі запрацював ринок газу. Проте в реаліях українським 

споживачам цієї соціально важливої, життєво необхідної послуги нічого 

позитивного це не принесло. Третій місяць поспіль в Україні зростають ціни на 

газ і, як анонсовано, будуть зростати і надалі. Всі постачальники газу переглянули 

свої ціни і в середньому зростання по ринку склало 25%. Різниця в ціні газу у 

різних постачальників досягає 35%. Це пов’язано з тим, що в Україні, згідно з 

методикою розрахунку ціни на газ, орієнтиром є паритет імпорту. Оптова ціна 

газу всередині країни встановлюється, виходячи з ситуації та ринкової 

кон’юнктури, які на даний момент сформувалися в Європі. Подорожчання газу та 

електроенергії призвело до зростання платіжок за опалення, підвищення цін на 

товари та послуги, що в умовах сьогодення, коли держава продовжує складну 

боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19, та буде додатковим фінансовим 

тягарем для громадян. 

В період коронакризи влада має підтримати бізнес і людей та встановити 

мораторій на підвищення будь-яких тарифів. Питання зміни тарифів для 

громадян  можливо розглядати лише після виходу нашої держави з кризи, 

відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації 

на ринку праці, зростання рівня доходів і рівня життя громадян. 

 Враховуючи зазначене, висловлюємо категоричний протест проти зростання у 

2021 році ціни на природний газ, електроенергію та підвищення тарифів за 

розподіл (доставку) природного газу та електричної енергії. Вимагаємо від 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

НКРЕКП: 

- Надати населенню природній газ та електроенергію за собівартістю. 



- Зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі. Провести енергоаудит – 

повну інвентаризацію видобутку та виробництва усіх видів енергоносіїв, 

встановити реальних власників, наявність та законність отриманих ліцензій 

підприємств вугле-, газо- і нафтовидобутку. 

- Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за 

принципом: «зменшення споживання, збільшення видобутку, 

диверсифікація джерел». 

- Провести деолігархізацію національної економіки, ліквідувати приватні 

монополії та картелі. 

- Встановити державну монополію на розробку та видобування паливних 

корисних копалин, дорогоцінних природних органічних сполук, мінералів 

тощо. Ухвалити законодавство про стратегічні підприємства та стратегічні 

галузі виробництва. Заборонити приватизацію стратегічних підприємств і 

повернення у державну (комунальну) власність контрольний пакет 

стратегічних підприємства з видобутку, переробки та транспортування 

паливних корисних копалин (нафта, газ, вугілля та ін.),енергогенеруючих та 

енергопостачальних підприємств, підприємств з надання комунальних 

послуг. 

- Скасувати підвищення тарифів на природний газ, електроенергію, послуги 

розподілу природного газу та електроенергії  з 01.01.2021 року; 

- Надати структуру розрахунку тарифу  по оплаті за природний газ, 

електроенергію побутовими споживачами та структуру  розрахунку тарифу  

за послуги транспортування  газу; 

- Забезпечити функціонування на території країни незалежних інституцій для 

здійснення  контролю  щодо  якості  природного газу; 

- На законодавчому рівні  розробити та затвердити  механізми  щодо  

компенсації коштів за використання газотранспортних  мереж,  

прокладених за власні кошти громадян та громад, а також щодо сплати 

орендної плати за землю під мережею місцевих газопроводів; 

- Передбачити додаткові заходи за рахунок коштів державного бюджету для  

соціального захисту громадян. 

 

 

Депутати Хустської міської  
                                                                  ради VIII скликання 

 

 

 

 


