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ЗВЕРНЕННЯ 
про скликання позачергової сесії 

Ніжинської районної ради

Шановний Анатоліє Григоровичу!

Наприкінці 2020 -  початку 2021 року прийнято низку владних рішень, ідо 
передбачають зростання вартості електроенергії, газу і тепла для населення. 
Уряд скасував пільговий тариф на перші 100 кВт/год електроенергії, 
відтепер її вартість становить 1,68 грн за кВт/год, хоча раніше вартість 
становила 0,90 грн.

На 14% «Нафтогаз» підвищив ціну і азу для побутових клієнтів > січні 2021 
року (з 6,33 до 7,22 грн/куб.).

24 грудня 2020 року Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП) 
прийняла рішення про встановлення тарифів на виробництво теплової 
енергії на 2021 рік для ліцензіатів з виробництва теплової енергії.

Таким чином, регулятором НКРЕКП фактично легалізовано чергове 
підняття тарифів на теплогенераційну енергію та теплопостачання для 
населення до 50% на 2021-й рік. Такі дії Регулятора призведуть до суттєвого 
підняття вартості постачання електроенергії і теплоенергії для населення, 
що призведе до значних негативних наслідків: посилення соціальної напруги 
в громаді, подальшого збідніння людей.

З огляду на вказане, відповідно до вимог п. 4 ст. 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ПРОСИМО невідкладно скликати 
позачергову сесію Ніжинської районної ради з метою прийняття рішення про 
звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови 
Верховної Ради України про недопущення підняття тарифів на тепло - та . 
енергоносії. у с ї?
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З урахуванням вимог п, 10 ст. 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пропонуємо призначити засідання сесії Ніжинської 
районної ради на 2021 року.

З повагою 
Голова правління
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