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до листа депутатської фракції 

ЧООІШ «Слуга народу» від 15.01.2021 № З

Звернення Ніжинської районної ради Чернігівської області до 
Президента України Зеленського В.О., голови Верховної Ради України 
Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Шмигали Д.А. та Народного

депутата України Зуба В.О. (проект)

Останнім часом значне занепокоєння та несприйняття серед 
мешканців Ніжинського району викликають питання, пов’язані із 
процедурами тарифоутворення в галузі газопостачання, механізму 
нарахування плати за послуги з розподілу природного газу та щодо тарифів 
на електроенергію. Особливої актуальності це набуває у зв’язку із значним 
погіршенням фінансового стану та платоспроможності населення та суб’єктів 
господарювання, внаслідок впровадження обмежувальних заходів, 
пов’язаних із оголошенням на території України карантину.

На даний час існує необхідність врегулювання питання 
газопостачання та послуг з розподілу природного газу, що надаються АТ 
«ЧЕРНІГІВГАЗ». Причиною цього стало підвищення з 01.01.2021 року для 
споживачів АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» тарифів на послуги з розподілу природного 
газу.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.12.2020 № 
2786 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для
АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ» було встановлено тариф на послуги розподілу

• • з  •природного газу - у розмірі 1,62 грн за 1 м на місяць (без урахування ПДВ),
що вдвічі більше попереднього тарифу.

Таке стрімке зростання на сьогодні є неприпустимим і викликало 
значний громадський резонанс і невдоволення населення Ніжинського 
району та несприйняття його органами місцевого самоврядування. Така 
соціальна напруга в подальшому може мати суттєві негативні наслідки в 
соціальній, бюджетній сферах та в секторі економіки. Крім того, ситуація 
значно ускладнена і загострилася у зв’язку із неналежною якістю послуг, що 
надаються АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ».

Постановою Кабінету Міністрів України № 1325 від 28.12.2020 року 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 
2019 р. № 483», було доповнено Додатком 3 до Положення про покладення 
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
електричної енергії, затверджене постановою КМУ від 05.06.2019 № 483. 
Зокрема, була встановлена фіксована ціна на електричну енергію для 
побутових споживачів на період 3 місяця (з 01.01.2021 до 31.03.2021) нарівні 
168 коп. (з ПДВ) за 1 кВт/год. незалежно від об’єму, що споживається.



Постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики від 06.01.2021 року №15 визнано такою, що 
втратила чинність Постанову цієї ж комісії від 23.04.2012 № 498.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2021 року були скасовані наступні 
пільгові тарифи:

за обсяг електричної енергії, спожитий до 100 кВт/год (0,90 грн. 
за 1 кВт/год);

для будинків обладнаних опалювальними електроустановками та 
негазифікованих будинків (за обсяг спожитий до 3000 кВт/год по 0,90 грн. за 
1 кВт/год);

для багатодітних, прийомних сімей та будинків сімейного типу
(0,90 грн. за 1 кВ/год);

гуртожитків, які розраховуються за загальним розрахунковим 
засобом обліку (0,90 грн за 1 кВт/год);

для побутових споживачів, які постійно проживають у 30- 
кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків діючого 
тарифу для відповідної групи населення.

Враховуючи кризову ситуацію, яка склалась внаслідок пандемії 
коронавірусної інфекції СОУГО-19 та відповідно запровадження 
обмежувальних заходів для запобігання поширенню та протидії 
коронавірусу, підвищення цін та тарифів на електроенергію, постачання 
природного газу викликало невдоволення українського суспільства. На 
території України відбулися масові акції протестів та мітинги, адже на даний 
момент, не було запроваджено жодного механізму компенсації стрімкого 
підвищення тарифів для соціально незахищених категорій населення.

Таким чином, ми, депутати Ніжинської районної ради Чернігівської 
області, діючи виключно в межах повноважень, визначених чинним 
законодавством України, звертаємось щодо вжиття невідкладних заходів з 
метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу 
природного газу, з метою недопущення їх безпідставного зростання, захисту 
прав та інтересів побутових споживачів електричної енергії і природного 
газу, недопущення дестабілізації ситуації на енергетичному ринку України, 
забезпечення економічного балансу між інтересами громадян України та 
держави.

Враховуючи наведене вище, просимо:
1. Призупинити дію Постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від
30.12.2020 № 2786 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу 
природного газу для АТ «ЧЕРНІГІВГАЗ».

2. Вжити заходів щодо зниження цін (тарифів) на послуги з 
постачання та розподілу газу побутовим споживачам шляхом:



встановлення граничного (максимального) розміру ціни на 
природній газ для потреб населення;

встановлення граничної торгової надбавки (націнки) 
газопостачальника, розмір якої не може перевищувати 2,5 %;

оптимізації тарифів на послуги з розподілу природного газу 
суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з розподілу природного 
газу газорозподільною системою.

Визначити строк дії відповідних заходів з 01.02.2021 до 31.12.2021;
3. Ініціювати внесення змін до чинного законодавства щодо зміни 

механізму нарахування за послуги розподілу природного газу з наданням 
можливості споживачам здійснювати оплату послуг розподілу природного 
газу відповідно до обсягів фактично спожитого природного газу за 
розрахунковий період.

4. Ініціювати внесення змін до чинного законодавства в частині 
забезпечення прозорого, економічно обґрунтованого та соціально 
справедливого механізму формування тарифів на послуги розподілу 
природного газу шляхом впровадження граничних обмежень зростання 
складових собівартості послуг.

5. Вжити усіх можливих заходів для збільшення обсягів видобутку 
природного газу в Україні та розглянути можливість максимально 
можливого зменшення тарифів на послуги транспортування, розподілу 
природного газу, встановлення фіксованої ціни на природний газ 
вітчизняного видобутку для потреб населення на рівні його собівартості.

6. Переглянути Постанову Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від
06.01.2021 № 15, якою було скасовано пільгові ціни на електроенергію для 
деяких категорій громадян.

7. Переглянути фіксовані ціни на електричну енергію для 
побутових споживачів, встановлені у Додатку 3 до Положення про 
покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії 
для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 
ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.06. 2019 року № 483, в частині відновлення пільгової 
фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів в 
залежності від об’єму споживання, а саме для побутових споживачів, що 
споживають електричну енергію до 100 кВт/год на місяць, встановити 
пільгову ціну на електричну енергію, але не більше 90,0 копійок за 1 кВт/год.

Встановити період застосування ціни на електричну енергію для 
побутових споживачів з 01.01.2021 до 31.12.2021.


