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Керуючись частиною 2 статті 10 та частиною 2 статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а : 

 

1. Схвалити звернення депутатів Чернігівської районної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів  України, Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

щодо   скасування змін  в оплаті послуг з постачання та розподілу природного 

газу (звернення додається). 

2. Рішення надіслати Президенту України, Кабінету Міністрів  України, 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань законності та запобіганню корупції, регламенту,  

депутатської діяльності та етики. 

 

 

Голова районної ради                                                                         О.М.Ларченко  

Про звернення депутатів Чернігівської 

районної ради до Президента України, 

Кабінету Міністрів  України, Національної 

комісії, що здійснює державне 
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ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Чернігівської районної ради до Президента України, Кабінету 

Міністрів  України, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо   

скасування змін  в оплаті послуг з постачання  

та розподілу природного газу 

 

 Від імені територіальних громад Чернігівського району та комунальних 

підприємств, установ і закладів Чернігівської районної ради, керівників 

господарюючих суб’єктів    вимагаємо   скасувати  зміни в оплаті  послуг з 

постачання та розподілу природного газу, які були запроваджені Постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг   від 7 жовтня 2019 року №2080 «Про затвердження 

Змін до деяких постанов НКРЕКП». Ці зміни  викликали справедливе обурення 

мешканців району та  призводять до негативних наслідків в соціальній та 

бюджетній сферах. 

Причиною зростання соціальної напруги, окрім здорожчання вартості 

послуг з розподілу природного газу, стала зміна механізму нарахування плати 

за розподіл газу. Жителі району,  керівники господарюючих суб’єктів, 

керівники комунальних підприємств, які є споживачами газу, обурені такою 

методикою сплати за газ, що передбачає платежі   не за фактичні обсяги 

споживання газу в межах приєднаної потужності об’єктів споживання, а за 

штучно визначені обсяги споживання в межах річної замовленої потужності  

об’єктів за попередній «газовий рік». Наразі це з 1-го жовтня 2018 року по 30 

вересня 2019 року. Такий підхід є необ’єктивним, недоцільним та потребує 

негайного скасування.  

Так,  населенню нарахована плата за розподіл газу за нормами Постанови   

НКРЕКП  №2080  є відверто завищеною у порівнянні з поточними умовами, 

оскільки, минулий опалювальний період був холоднішим ніж теперішній, 

відповідно обсяги споживання газу у поточному періоді зменшились.  Частина 

споживачів переобладнала індивідуальні системи опалення та поєднує 

використання газових котлів з твердопаливними,  або іншими альтернативними 

видами палива, що також не враховується при визначені розміру нарахувань. 

Багато  мешканців району  отримали нараховані платежі за 

транспортування газу при  вимкненому опаленні у будинках, в яких з різних 

причин  ніхто не проживає  чи не  споживає  газове опалення для опалення 

житлового приміщення.  

Про економічну необґрунтованість розрахунку свідчить факт 

виставленого рахунку за доставку родинам, які тільки в поточному році 

приєдналися  до газової мережі.   

Для господарюючих суб’єктів  району така система є  взагалі 

демотивуючою. Поточні обсяги використання газу суттєво відрізняються від 

обсягів споживання газу попереднього періоду через цьогорічний 

температурний режим, заміни обладнання та утеплення приміщень.  Аналогічна 

ситуація зі споживачами  природного газу бюджетними  закладами. Через 



впровадження заходів з енергозбереження та теплу зиму, споживання газу 

бюджетними закладами значно скоротилась, проте для нарахування плати за 

розподіл газу застосовуються  попередні збільшені  обсягів споживання.  

Особливе невдоволення викликають і погрози штрафних санкцій у 

випадку несплати за доставку газу до 20 числа поточного місяця, хоча  платіжні 

документи багатьом споживачам надійшли лише 25-26 січня. 

До того ж,   для прокладення  газових мереж  жителями населених 

пунктів   нашого району створювались кооперативи  та  за власні чималі  кошти  

прокладались вуличні газові мережі. Після підключення житлових будинків  

сільські кооперативи  «добровільно» передали газові мережі в експлуатацію  

газовим службам і тепер за транспортування по «своїй же» трубі потрібно 

платити кошти.  

Жителі  району вважають таке рішення   необґрунтованим  і 

грабіжницьким. 

Зважаючи на  вищевикладене, з метою недопущення зростання соціальної 

напруги серед населення району, а також  усунення негативного впливу на 

діяльність установ та організацій - споживачів природного газу, просимо 

терміново  скасувати Постанову НКРЕКП №2080, яка є грабіжницькою та 

здирницькою для українського народу та є прямим лобіюванням фінансових 

інтересів монополістів газового ринку.  

Наголошуємо, що ситуація потребує якнайшвидшого вирішення та 

сподіваємось на Вашу об’єктивну та виважену реакцію. 

  

Звернення прийняте  на  

тридцять четвертій сесії  

районної ради  сьомого  

скликання 17 березня   2020 

року  

 

 


