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ЗБ А РА ЗЬ КА  М І С Ь КА  РАД А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С КЛ ИКА ННЯ  

Ч Е ТВ Е Р ТА  СЕ С І Я  

РІШЕННЯ 

 

№VIIІ/4/3                       від 27 січня 2021 року 

 

Про Звернення депутатів Збаразької міської 

ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, 

НКРЕКП, АМКУ щодо недопущення 

підвищення тарифів на комунальні послуги 

 

 Розглянувши пропозиції депутатів Збаразької міської ради та колективного 

звернення мешканців Збаразької громади, відповідно статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Збаразька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти звернення депутатів Збаразької міської ради до Президента 

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

АМКУ щодо недопущення підвищення тарифів на комунальні послуги (додаток 

1). 

2. Дане рішення та звернення надіслати до Президента України Володимира 

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

АМКУ для розгляду і вирішення порушеного питання. 

3. Оприлюднити дане рішення і звернення на офіційному веб-сайті Збаразької 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити секретарю Збаразької міської 

ради Напованцю Р.П. 

Голова міської ради     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
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Додаток 1 

до рішення Збаразької міської ради 

№VIII/4/3 від «27» січня 2021 р 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Збаразької міської ради VІII скликання до Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, Національної 

комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, Антимонопольного комітету України щодо 

недопущення підвищення тарифів на комунальні послуги 

 
 

Ми, депутати Збаразької міської ради, як представники інтересів  громадян 

Збаразької громади, обурені черговим та значним  підвищенням цін на 

енергоносії. Необґрунтоване  підвищення тарифів спорожняє сімейні бюджети та 

фактично ставить українців на межу виживання. Ріст тарифів, в свою чергу, 

спричинює здорожчання товарів першої необхідності. Особливо боляче наслідки 

цих безвідповідальних рішень відчувають мешканці в сільській місцевості, яких 

більшість в Збаразькій громаді. 

Наголошуємо, що в 2020 році ціни на газ і 3,24 грн./м3 , і 4,73 грн/м3. Саме за 

такими цінами було сформовано запаси газу, які зараз і реалізуються населенню. 

В зв’язку із вищенаведеним, анонсоване зниження вартості газу на 30% до 6,99 

грн./м3 виглядає як блюзнірство, адже знижена ціна природнього газу  в 1,5-2 рази 

більша, ніж ціна, за якою цей газ було придбано НАК «Нафтогаз України».  При 

цьому, людям доведеться платити ще і за доставку газу.  

Нововведені тарифи на послуги з розподілу газу обурюють і виникає 

питання, хто ж є справжнім власником розподільних мереж.  Ця інфраструктура 

створена як за радянських часів, так і при  незалежній Україні коштами 

державного та місцевих бюджетів. Чимало мереж створили самі українці для 

газифікації осель. Станом на сьогодні, саме газорозподільчі системи державної та 

комунальної власності стали інструментом в руках облгазів для нищівного 

здирництва.  Майно створено людськими грішми годує олігархів, які щомісячно 

збагачуються мільярдами гривень. Чомусь ці мережі безкоштовно передано 

приватним облгазами. Громада має право знати, що відбувається з її майном, хто 

на ньому заробляє, хто і на яких підставах займається економічним геноцидом. 

Практику безкоштовного та безконтрольного використання газорозподільчих 

мереж треба припинити.  

Справедливо, щоб кошти від використання комунального майна, 

отримувала громада. 
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  Справедливо, щоб саме громада контролювала монополіста, в 

користування (розпорядження) якого передані об’єкти критичної інфраструктури.  

Справедливо, щоб громада мала реальні правові та фінансові механізми для 

захисту малозабезпечених верств населення (сиріт, пенсіонерів, інвалідів, тощо).  

Саме це стане запобіжником необґрунтованого підняття цін на комунальні 

послуги і  в цьому полягає принцип субсидіарності.  

З прийняттям Законів України  «Про ринок природнього газу»  та  «Про 

ринок електричної енергії» в 2015 та 2017 році відповідно, українці сподівались  

на отримання на ринкових засадах якісних послуг з отримання енергоносіїв та 

реального  обмеження монополії олігархів. На жаль, ринки природнього газу та 

електроенергії  так і не запрацювали. В Європі, при падінні попиту який відбувся 

в 2020 році через коронакризу, впала і ціна енергоносіїв. Натомість в Україні, ціна 

на газ і тарифи тільки ростуть.  Факти, які ілюструють відсутність ринку: 

-в Британії і Голландії ціна на 1000 кубометів газу суттєво знизилася і  

складає до 140$-160$, коли українці платять  370$; 

-  Бурштинська ТЕС продавала електроенергію українцям, що мешкають на 

Західній Україні на  70% дорожче , ніж експортувала в Словаччину.  

Стаття 13 Конституції України визначає, що земля, її надра, атмосферне 

повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території 

України, є об'єктами права власності Українського народу. Кожний громадянин, 

як суб’єкт права власності надр,  може  користуватися природними об'єктами 

права власності народу. Ця власність не повинна використовуватися на шкоду 

людині і суспільству. Ця ж стаття Конституції передбачає  соціальну 

спрямованість економіки  і захист прав та інтересів  суб'єктів права власності і 

господарювання. На превеликий жаль, всупереч Конституції, бенефеціарами 

використання надр української землі стають олігархи, які красуються у списках 

Форбс, а не пересічні українці. Стаття 48 Конституції України визначає, що кожен 

має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє 

харчування, одяг, житло. З підвищенням тарифів чимало українців, якщо не 

втрачають власне право на достатній життєвий рівень, то суттєво його 

обмежуються.  

Ми звертаємось до Президента України Володимира Зеленського, як 

Гаранта Конституції ініціювати рішення РНБО щодо розгляду  поточної ситуації з 

підвищенням тарифів на комунальні послуги, як таку що має значення для 

економічної безпеки  держави стосовно: 

- вжиття невідкладних, дієвих заходів для недопущення неправомірного 

підвищення тарифів на комунальні послуги населенню, зокрема встановлення 

мораторію на підвищення тарифів до завершення перевірки компетентними 

органами підстав для прийняття підвищення ціни на газ та тарифів з його 
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розподілу, що має бути проведена з залученням представників органів місцевого 

самоврядування;    

- вжиття заходів щодо забезпечення використання надр в інтересах 

Українського народу, як його власника. Зокрема, забезпечити передачу у 

державну власність всіх обсягів видобутого природнього газу, зокрема  за 

договорами про розподіл продукції з наступною компенсацією інвестору його 

частини у грошовому вигляді ( ЗУ «Про угоди про розподіл продукції») .   

Ми звертаємося до Верховної  Ради України щодо: 

- напрацювання та впровадження рішення щодо мораторію на підвищення 

тарифів на комунальні послуги для населення до завершення перевірки 

компетентними органами, що має бути проведена з залученням представників 

органів місцевого самоврядування; 

- забезпечення державного регулювання цін на природний газ для населення 

України шляхом покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 

природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів, виключно на 

підприємства державної та/або комунальної власності ; 

- внесення змін до ЗУ «Про ринок природнього газу» та ЗУ «Про ринок 

електричної енергії» спрямовані на залучення органів місцевого самоврядування  

щодо вибору постачальника електроенергії та природнього газу для населення 

громади; 

- прийняття  законів, що встановлюють обов’язкову вимогу до ліцензіата 

щодо оформлення земельних сервітутів під об’єктами лінійної інфраструктури, 

зокрема і під газорозподільчими мережами, до моменту отримання відповідної 

ліцензії. 

 

Ми звертаємося  до Кабінету Міністрів України щодо: 

- перегляду свого рішення щодо скасування пільгового тарифу на 

електроенергію для населення на перші 100 кВт*год та відмовитись від намірів 

подальшого підвищення тарифів;  

- ініціювання перевірки ситуації на ринку комунальних послуг 

(електроенергії, природнього газу, розподілу природнього газу) компетентними 

органами, що має бути проведена з залученням представників органів місцевого 

самоврядування та впровадження мораторію на підвищення тарифів на 

комунальні послуги для населення до завершення вищезазначеної перевірки ; 

- впровадження рішення щодо покладення спеціальних обов’язків на 

суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів, 

виключно на підприємства державної та/або комунальної форми власності для 

недопущення необґрунтованого зростання цін на енергоносії, що спричиняє 

зубожіння населення та соціальну напругу; 
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- ініціювання збільшення видатків державного бюджету та залучення 

інвестиції для нарощування обсягів видобутку власного газу для потреб громадян; 

- ініціювання збільшення видатків державного бюджету на субсидії 

соціально-незахищеним категоріям населення та впровадження енергоефективних 

заходів в громадських, житлових будівлях; 

- ліквідації НАК «Нафтогаз» як корінь зла і причину  проблеми, яка 

десятками років мучить українців; 

- перегляду моделі оплати за розподіл газу для сільського населення через 

врахування компенсації населенню, як фактичному власнику газорозподільчих 

мереж, за користування цими мережами; 

- публічного оприлюднення вичерпної інформацію щодо укладених 

Мінпаливенерго договорів на реструктуризацію боргових зобов’язань 

підприємств паливно-енергетичного комплексу з врахуванням фактичного 

виконання ліцензіатами вищезазначений договорів; 

- доручення Міністерству юстиції, в місячний термін, провести перевірку 

ліцензіатів на предмет хронічної неплатоспроможності з подальшим 

оприлюдненням результатів перевірки;  

 

Ми звертаємося Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо: 

- оприлюднення інформації, матеріалів, відомостей, які були подані 

ліцензіатами з розподілу природнього газу для встановлення тарифу на 2018, 

2019, 2020, 2021 роки; 

- оприлюднення вичерпної інформацію про формування тарифу за природній 

газ та розподіл природнього газу; 

- проведення , в місячний термін, перевірки виконання рішень АМКУ (від 

10.12.2019 р. № 785-800) про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем щодо здійснення 

перерахунку побутовим споживачам у частині визначення фактичного об’єму 

споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача на 

підставі даних лічильника природного газу з подальшим оприлюдненням. В разі 

виявлення порушень, вжити відповідні санкції до ліцензіатів; 

- . внесення змін у власні рішення направленні на зниження тарифів на 

житлово-комунальні послуги для населення. 

Ми звертаємося до Антимонопольного комітету України щодо: 

- проведення розслідування на дотримання вимог законодавства про захист 

економічної конкуренції на ринку електричної енергії та ринку природнього газу 

України, зокрема щодо виконання вимог про відокремлення і незалежність 

оператора газорозподільної системи, встановлених статтею 39 Закону України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0201874-17?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#n638
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«Про ринок природного газу»,  з метою знищення олігархічної монополії, яка де-

факто існує та притягнення винних суб’єктів господарювання до відповідальності 

та компенсації  збитків бюджетам усіх рівнів; 

- проведення , в місячний термін, перевірки виконання рішень АМКУ (від 

10.12.2019 р.№ 785-800) про порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем щодо здійснення 

перерахунку побутовим споживачам у частині визначення фактичного об’єму 

споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача на 

підставі даних лічильника природного газу з подальшим оприлюдненням. В разі 

виявлення порушень, вжити санкцій до ліцензіатів. 

 

ПРИЙНЯТО НА ЧЕТВЕРТІЙ СЕСІЇ 

ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

VIІI СКЛИКАННЯ «27» січня 2021р. 


