
  
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                             (позачергова третя сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
24 грудня 2020 року 
 

Про  надання послуг розподілу  
природного газу АТ «Лубнигаз» 
 
          Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника Лубенського 

міського голови Соболєва О.А. про виникнення критичної ситуації у сфері 

надання послуг розподілу природного газу, пов’язану з недосконалістю 

процедур тарифоутворення в галузі газопостачання та механізму нарахування 

плати за послуги розподілу природного газу, з метою недопущення 

необґрунтованого зростання тарифу на послуги розподілу природного газу, що 

надаються АТ «Лубнигаз», керуючись статтею 25 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
    

                                           міська рада в и р і ш и л а: 
 

1. Інформацію першого заступника Лубенського міського голови 

Соболєва О.А. про виникнення критичної ситуації у сфері надання послуг 

розподілу природного газу взяти до відома (інформація додається). 
2. Затвердити текст звернення до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 
(додаток 1) та текст звернення до Президента України Зеленського В.О., Голови 

Верховної  Ради  України Разумкова В.О.,  Прем’єр-міністра  України      
Шмигаля Д.А., Голови Асоціації міст України Кличка В.В. та Народного 

депутата України Ляшенко А.О. (додаток 2). 
3. Звернення депутатів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області невідкладно надіслати Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 
Президенту України Зеленському В.О., Голові Верховної Ради України 

Разумкову В.О., Прем’єр-міністру України Шмигалю Д.А., Голові Асоціації міст 

України Кличку В.В. та Народному депутату України Ляшенко А.О.  
4. Контроль  за  виконанням  рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. та постійну депутатську комісію з 

питань економіко-інвестиційного планування, промисловості, підприємництва, 

регуляторної політики, транспорту, цифрових технологій та розвитку сільських 

територій. 
 
Лубенський міський голова                              О.П. Грицаєнко 



Додаток 1 
до рішення позачергової третьої сесії 

Лубенської міської ради  
восьмого скликання  
24  грудня  2020 року 

 
Звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 
 

Останнім часом значне занепокоєння та несприйняття серед мешканців 

України викликають питання, пов’язані з процедурами тарифоутворення в галузі 

газопостачання та механізму нарахування плати за послуги розподілу 

природного газу. Особливої актуальності це набуває у зв’язку зі значним 

погіршенням фінансового стану та платоспроможності населення та суб’єктів 

господарювання внаслідок впровадження обмежувальних заходів, пов’язаних із 

оголошенням на території України карантину. Не виключенням стали і мешканці 

Лубенської територіальної громади Полтавської області та суб’єкти 

господарювання, що працюють на її території.  
Надавачем послуг з розподілу природного газу для споживачів Лубенської 

територіальної громади є Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної 

системи «Лубнигаз». Тарифи на послуги з розподілу природного газу, що 

надаються АТ «Лубнигаз», є найвищими у Полтавській області та одними з 

найвищих в Україні. Так, до 01.01.2021 року для споживачів АТ «Лубнигаз» діяв 

тариф 1,22 грн. за 1 м
3 

на місяць (без ПДВ). У жовтні 2020 року підприємством 

оприлюднено розрахунки планового тарифу на послуги розподілу природного 

газу в розмірі 4,78 грн. за 1 м
3 

на місяць (без ПДВ), що в 3,9 рази більше 

встановленого тарифу. Таке стрімке зростання на сьогоднішній день є 

недопустимим і викликало значний громадський резонанс і невдоволення 

населення та несприйняття його органами місцевого самоврядування.  
У зв’язку з цим Лубенською міською радою на адресу АТ «Лубнигаз» було 

направлено звернення щодо недопустимості зростання тарифу та з пропозиціями 

щодо скорочення витрат. Крім того, на сесії Лубенської міської ради восьмого 

скликання 26 листопада 2020 року було прийняте звернення депутатів 

Лубенської міської ради до Прем’єр-міністра України, Народного депутата 

України Ляшенко А.О. та голови НКРЕКП щодо недопущення зростання тарифів 

на послуги розподілу природного газу, що надаються АТ «Лубнигаз», та 

внесення змін до чинного законодавства в частині забезпечення прозорого, 

економічно обґрунтованого та соціально справедливого механізму формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги. В ході проведення відкритого 

обговорення тарифів вказане звернення та пропозиції виконавчого комітету 

Лубенської міської ради щодо зниження тарифу були направлені у визначені 

терміни на адресу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг. Крім того, представник від 

виконавчого комітету Лубенської міської ради відстоював позицію Лубенської 

територіальної громади щодо недоцільності підняття тарифів на відкритому 

обговоренні в НКРЕКП 08.12.2020 року. 
 



На жаль, всі заходи, вжиті Лубенською міською радою в межах чинного 

законодавства, не дали очікуваного результату. Постановою НКРЕКП від 

16.12.2020 року № 2456 прийнято рішення про встановлення тарифу на послуги 

розподілу природного газу для АТ «Лубнигаз» в розмірі 2,45 грн. за 1 м
3 

на 

місяць (без ПДВ), який залишається найвищим по Полтавській області та одним 

з найвищих по Україні. 
Прийняте рішення стало причиною обурення споживачів АТ «Лубнигаз» 

та виникнення значної соціальної напруги, що може мати в подальшому суттєві 

негативні наслідки в соціальній, бюджетній сферах та в секторі реальної 

економіки. Крім того, ситуація значно загострюється через неналежну якість 

наданих підприємством послуг та відсутність співпраці зі споживачами та 

органами місцевого самоврядування. 
Зважаючи на вищевикладене, враховуючи численні скарги споживачів  АТ 

«Лубнигаз», з метою недопущення зростання соціальної напруги серед 

населення, просимо терміново вжити дієвих заходів щодо врегулювання 

проблемної ситуації, а саме: 
- призупинити постанову Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.12.2020 року 
№2456 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ 

«Лубнигаз»; 
- провести детальну перевірку щодо обґрунтованості елементів витрат, що 

закладені до структури тарифу на послуги розподілу природного газу АТ 

«Лубнигаз», та їх відповідності фактичним витратам підприємства; 
- посилити контроль за неухильним дотриманням АТ «Лубнигаз» вимог 

законодавства під час здійснення ліцензованої діяльності з метою недопущення 

порушень і вчинення неправомірних дій. 
 
Сподіваємося на розуміння та підтримку у якнайшвидшому вирішенні цього 

вкрай важливого для населення Лубенської територіальної громади питання. 
 
 
Секретар міської ради      М.Ф. Комарова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення позачергової третьої сесії 

Лубенської міської ради  
восьмого скликання  
24  грудня  2020 року 

 
Звернення до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної  Ради 

України Разумкова В.О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., Голови 

Асоціації міст України Кличка В.В. та Народного депутата України 

Ляшенко А.О. 
 

Останнім часом значне занепокоєння та несприйняття серед мешканців 

України викликають питання, пов’язані з процедурами тарифоутворення в галузі 

газопостачання та механізму нарахування плати за послуги розподілу 

природного газу. Особливої актуальності це набуває у зв’язку зі значним 

погіршенням фінансового стану та платоспроможності населення та суб’єктів 

господарювання внаслідок впровадження обмежувальних заходів, пов’язаних із 

оголошенням на території України карантину. Не виключенням стали і мешканці 

Лубенської територіальної громади Полтавської області та суб’єкти 

господарювання, що працюють на її території.  
Надавачем послуг з розподілу природного газу для споживачів Лубенської 

територіальної громади є Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної 

системи «Лубнигаз». Тарифи на послуги з розподілу природного газу, що 

надаються АТ «Лубнигаз», є найвищими у Полтавській області та одними з 

найвищих в Україні. Так, до 01.01.2021 року для споживачів АТ «Лубнигаз» діяв 

тариф 1,22 грн. за 1 м
3 

на місяць (без ПДВ). У жовтні 2020 року підприємством 

оприлюднено розрахунки планового тарифу на послуги розподілу природного 

газу в розмірі 4,78 грн. за 1 м
3 

на місяць (без ПДВ), що в 3,9 рази більше 

встановленого тарифу. Таке стрімке зростання на сьогоднішній день є 

недопустимим і викликало значний громадський резонанс і невдоволення 

населення та несприйняття його органами місцевого самоврядування.  
У зв’язку з цим Лубенською міською радою на адресу АТ «Лубнигаз» було 

направлено звернення щодо недопустимості зростання тарифу та з пропозиціями 

щодо скорочення витрат. Крім того, на сесії Лубенської міської ради восьмого 

скликання 26 листопада 2020 року було прийняте звернення депутатів 

Лубенської міської ради до Прем’єр-міністра України, Народного депутата 

України Ляшенко А.О. та голови НКРЕКП щодо недопущення зростання тарифів 

на послуги розподілу природного газу, що надаються АТ «Лубнигаз», та 

внесення змін до чинного законодавства в частині забезпечення прозорого, 

економічно обґрунтованого та соціально справедливого механізму формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги. В ході проведення відкритого 

обговорення тарифів вказане звернення та пропозиції виконавчого комітету 

Лубенської міської ради щодо зниження тарифу були направлені у визначені 

терміни на адресу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг. Крім того, представник від 

виконавчого комітету Лубенської міської ради відстоював позицію Лубенської 

територіальної громади щодо недоцільності підняття тарифів на відкритому 



обговоренні в НКРЕКП 08.12.2020 року. 
На жаль, всі заходи, вжиті Лубенською міською радою в межах чинного 

законодавства, не дали очікуваного результату. Постановою НКРЕКП від 

16.12.2020 року № 2456 прийнято рішення про встановлення тарифу на послуги 

розподілу природного газу для АТ «Лубнигаз» в розмірі 2,45 грн. за 1 м
3 

на 

місяць (без ПДВ), який залишається найвищим по Полтавській області та одним 

з найвищих по Україні. 
Прийняте рішення стало причиною обурення споживачів АТ «Лубнигаз» 

та виникнення значної соціальної напруги, що може мати в подальшому суттєві 

негативні наслідки в соціальній, бюджетній сферах та в секторі реальної 

економіки. Крім того, ситуація значно загострюється через неналежну якість 

наданих підприємством послуг та відсутність співпраці зі споживачами та 

органами місцевого самоврядування. 
Зважаючи на вищевикладене, враховуючи численні скарги споживачів  АТ 

«Лубнигаз», з метою недопущення зростання соціальної напруги серед 

населення, просимо терміново вжити дієвих заходів щодо врегулювання 

проблемної ситуації, а саме: 
- 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; 
- 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; 
- забезпечити конкурентність послуг газопостачання та посилити контроль 

за наданням споживачам права вільного вибору надавача послуг газопостачання 

з безумовним дотриманням норм чинного законодавства; 
- ініціювати внесення змін до чинного законодавства щодо 

унеможливлення вчинення тиску на споживачів під час вибору газопостачальної 

організації, попередження вчинення антиконкурентних дій з боку надавачів 
послуг та посилення відповідальності ліцензіатів за виявлені порушення. 

 
Сподіваємося на розуміння та підтримку у якнайшвидшому вирішенні цього 

вкрай важливого для населення Лубенської територіальної громади питання. 
 
 
Секретар міської ради      М.Ф. Комарова 

 
 
 
 
 
 
 
 



На позачергову третю сесію Лубенської 

міської ради  
восьмого скликання  
24  грудня  2020 року 

 
Інформація про виникнення критичної ситуації  

у сфері надання послуг розподілу природного газу 
 

До виконкому Лубенської міськради неодноразово зверталися мешканці 

Лубенської територіальної громади щодо вартості послуг, що надаються АТ 

«Лубнигаз», їх неналежної якості та частого виникнення конфліктних ситуацій з 

працівниками АТ «Лубнигаз». 
На жаль, АТ «Лубнигаз» перебуває у приватній власності і не є підконтрольним, 

підзвітним і підпорядкованим Лубенській міській раді та її виконавчому комітету. 

Разом з тим, виконкомом Лубенської міськради вживаються всі можливі заходи у 

межах власної компетенції щодо впливу на процеси тарифоутворення АТ «Лубнигаз» 

та здійснення їх господарської діяльності. 
Так, АТ «Лубнигаз», згідно з вимогами чинного законодавства на своєму 

офіційному сайті у жовтні 2020 року було оприлюднено розрахунки тарифів з 

обґрунтуванням необхідності перегляду тарифу на послуги розподілу природного газу 

з можливістю надання пропозицій та зауважень. Запропонований АТ «Лубнигаз» 

розмір тарифу на послуги розподілу природного газу склав 4,78 грн. за 1 м
3 без ПДВ, 

тоді як діючий тариф складає 1,22 грн. за 1 м
3 без ПДВ. Зважаючи на те, що тариф на 

послуги розподілу природного газу для споживачів  АТ «Лубнигаз» є одним з 

найвищих в Україні, його подальше зростання у запропонованих розмірах є абсолютно 

неприйнятним. У зв’язку з цим у визначені розробником терміни (до 25.10.2020 року) 

виконавчим комітетом Лубенської міської ради на адресу АТ «Лубнигаз» було 

направлено листа від 22.10.2020 року № 1-14/861 про недопустимість зростання 

тарифів та з пропозиціями щодо скорочення планових витрат. 
Крім того, на першій сесії Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області восьмого скликання від 26.11.2020 року прийняте звернення  

депутатів до Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., народного депутата України 

Ляшенко А.О. та голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, Тарасюка В.В. щодо недопущення 

зростання тарифів на послуги розподілу природного газу, що надаються АТ 

«Лубнигаз», та внесення змін до чинного законодавства в частині забезпечення 

прозорого, економічно обґрунтованого та соціально справедливого механізму 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Вказане звернення направлене 

адресатам листом від 30.11.2020 року № 1-14/938. 
Згідно з процедурою розгляду проєктів тарифів на послуги розподілу 

природного газу, НКРЕКП 25.11.2020 на своєму офіційному вебсайті було 

оприлюднено проєкти постанов щодо встановлення тарифів на послуги розподілу 

природного газу для газорозподільних підприємств (в тому числі й для АТ «Лубнигаз») 

з метою одержання пропозицій та зауважень до них. Згідно із запропонованим 

НКРЕКП проєктом рішення, вартість послуг розподілу природного газу, що надаються 

АТ «Лубнигаз», пропонується в розмірі 2,62 грн. за 1 м
3 без ПДВ. Незважаючи на те, 

що з врахуванням пропозицій виконкому Лубенської міськради Нацкомісією було 

знижено плановий тариф в 1,8 рази, таке зростання тарифу залишається некоректним 

та непосильним для громадян та непобутових споживачів АТ «Лубнигаз». У зв’язку з 

цим виконавчим комітетом Лубенської міської ради у визначені терміни (до 04.12.2020 



року) на адресу НКРЕКП направлено листа від 30.11.2020 № 1-14/937 з пропозиціями 

щодо зменшення витрат під час перегляду тарифу на послуги розподілу природного 

газу, що надаються АТ «Лубнигаз». Крім того, перший заступник Лубенського 

міського голови Соболєв О.А. взяв участь у відкритому обговоренні проєкту постанови 

НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ 

«Лубнигаз», яке відбулося 08.12.2020 року в приміщенні НКРЕКП. Пропозиції 

виконкому Лубенської міськради були заслухані, обговорені на засіданні та враховані 

частково, що відображено у протоколі проведення відкритого обговорення від 

08.12.2020 року № 361-п. За результатами обговорення запропоновано зменшення 

елементів витрат планової річної тарифної виручки, які пов’язані з використанням 

природного газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного 

газу та власні потреби, та витрати на оплату праці.  
Згідно з останньою інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті НКРЕКП, 

тариф на послуги розподілу природного газу для АТ «Лубнигаз» після проведених 

обговорень та врахування всіх пропозицій та зауважень склав 2,45 грн. за 1 м
3 без 

ПДВ. Таким чином, в результаті відкритих обговорень запропоновані НКРЕКП планові 

тарифи на послуги розподілу природного газу, що надаються АТ «Лубнигаз», знижені 

всього на 6,5 % і залишаються найвищими у Полтавській області і одними з найвищих 

в Україні. Вказане зниження є недостатнім і не вирішує питання, піднятого 

мешканцями Лубенської територіальної громади та органами місцевого 

самоврядування, та не знімає соціальної напруги. 
Прийняте рішення НКРЕКП щодо зростання у два рази тарифу на послуги 

розподілу природного газу, що надаються АТ «Лубнигаз», через його 

необгрунтованість і несприйняття мешканцями громади може мати в подальшому 

суттєві негативні наслідки в соціальній, бюджетній сферах та в секторі реальної 

економіки. Крім того, ситуація значно загострюється через неналежну якість наданих 

підприємством послуг та відсутність співпраці зі споживачами та органами місцевого 

самоврядування. 
Зважаючи на вищевикладене, враховуючи численні скарги споживачів АТ 

«Лубнигаз», з метою недопущення зростання соціальної напруги серед населення, 
виникла необхідність термінового вжиття дієвих заходів щодо врегулювання 

проблемної ситуації та підготовки відповідних звернень до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП), Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України 

Разумкова В.О., Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А., Голови Асоціації міст 

України Кличка В.В. та Народного депутата України Ляшенко А.О.  
 

 
Перший заступник  
Лубенського міського голови     О.А. Соболєв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


