
УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада 

Івано-Франківської області 

 (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 вересня 2021 року       смт. Рожнятів 

№ 320 - 13/2021 

 

Про звернення  

щодо зростання цін на постачання 

та розподіл  природного газу  

 

 

 Відповідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна рада: 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Схвалити звернення селищної ради Президенту України Володимиру 

Зеленському, Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, Прем’єр-

міністру України Денису Шмигалю, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюку 

Валерію Володимировичу щодо зростання цін на постачання та розподіл  

природного газу (додається) та надіслати адресатам.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію 

селищної ради постійну комісію селищної ради з питань промисловості, 

підприємництва, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального 

господарства (О.  Пицків). 

 

 

 

Селищний голова                                                         Василь РИБЧАК                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMw2ME8xKyowWsRqcWHRhQ0XG4C48WLfhV0KFyZd2HBh94WtFxsuTruwE8TdB-Tuu7Dlwo4Ley7sAKrcd2ETkG4HADtr4W9MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjslK-mgp_zAhXD-KQKHRq5CQcQmxMoAXoECDQQAw
https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMw2ME8xKyowWsRqcWHRhQ0XG4C48WLfhV0KFyZd2HBh94WtFxsuTruwE8TdB-Tuu7Dlwo4Ley7sAKrcd2ETkG4HADtr4W9MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjslK-mgp_zAhXD-KQKHRq5CQcQmxMoAXoECDQQAw


 

 

Президенту України  

Володимиру Зеленському 

Голові Верховної Ради України  

Дмитру Разумкову 

Прем’єр-міністру України  

Денису Шмигалю 

Національна комісія,  

що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг  

Тарасюку Валерію Володимировичу 

 

 Звернення    

депутатів Рожнятівської селищної ради  

щодо зростання цін на постачання та розподіл  природного газу  

 

 Ми, депутати Рожнятівської селищної ради, представляючи інтереси 

Рожнятівської селищної територіальної громади, вкрай стурбовані ситуацією 

щодо значного підвищення цін на енергоносії, які  відбуваються протягом 

усього 2021р., зокрема  напередодні опалювального сезону 2021-2022р.р.р. 

 

 В Україні зберігається складна  ситуація, спричинена вірусом СОVID-19 

і, в результаті, поглиблюються кризові явища в економіці, погіршується  

платоспроможність як  підприємців, так й українських родин, а ціни на 

електричну енергію та газ невпинно ростуть. 

 Ринок газу в українських реаліях нічого позитивного не приніс. Протягом 

2021 року  в Україні невпинно зростають ціни на газ і, як анонсується, будуть 

зростати і надалі. Всі постачальники газу переглянули свої ціни і в середньому 

зростання на ринку склало в порівнянні із  січнем 2021р. понад 200%. 

Середньозважена ціна на природний газ за результатами електронних біржових 

торгів на ТОВ «Українська енергетична біржа» із ціни  4702,9 грн у вересні 

2020р.  зросла до близько 28,6 тис. грн.  за  тис. м. куб. ( ресурс жовтня 2021р.), 

а процедури закупівель природного газу для потреб бюджетних установ при 

цінах нижче 27,0 тис грн. за тис.м. куб. не відбуваються.  

 

 Видатки з бюджетів місцевого самоврядування на забезпечення теплом 

комунальних установ (шкіл, садочків, лікарень та ін.) у зв’язку з підвищенням 

ціни на природний газ в опалювальному сезоні 2021/2022 зростуть у  2-3 рази 

ніж в попередньому опалювальному сезоні. Зростання цін на природний газ та 

послуги з його розподілу ставить під загрозу проходження опалювального 

сезону 2021/2022 років, адже на органи місцевого самоврядування покладається 

непосильне фінансове навантаження. 

При цьому,  установи, підприємства  та організації  галузей освіти, культури та 

охорони здоров’я є неприбутковими установами, які фінансуються з 

державного  чи місцевого бюджетів та використовують природний газ лише з 

метою реалізації державної політики у відповідній  сфері й у будь-якому 

випадку не з комерційними цілями. Однак, українські законотворці  при 

https://www.google.com/search?q=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA+%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMw2ME8xKyowWsRqcWHRhQ0XG4C48WLfhV0KFyZd2HBh94WtFxsuTruwE8TdB-Tuu7Dlwo4Ley7sAKrcd2ETkG4HADtr4W9MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjslK-mgp_zAhXD-KQKHRq5CQcQmxMoAXoECDQQAw


визначенні категорій споживачів віднесли  вказані установи не до  побутових 

(як населення), а  до комерційних (не побутових) а споживачів природного газу.   

 Враховуючи зазначене, висловлюємо категоричний протест проти різкого 

зростання у 2021 році ціни на природний газ для бюджетних установ та  

звертаємось до Президента України, як Гаранта Конституції, Кабінету 

Міністрів України, Верховної Ради України, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Тарасюку 

Валерію Володимировичу вжити невідкладних заходів для врегулювання  

ситуації. Зокрема, підтримати органи місцевого самоврядування та  внести змін 

до  нормативних актів в частині  віднесення установ, організацій та 

підприємств, що  фінансуються з  державного та місцевого бюджетів до  

категорії побутових споживачів природного газу. 

Схвалено на 13 сесії 
Рожнятівської селищної ради 
восьмого скликання 30 вересня 
2021р. 

 


	В И Р І Ш И Л А:

