
  
 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 лютого 2021 року 
 

Про  підтримку ініціативи  

громадськості щодо встановлення  

справедливих тарифів на природний газ,  

послуги розподілу природного газу  

та електроенергію 

 

Враховуючи численні звернення мешканців Лубенської територіальної 

громади щодо неприпустимості зростання тарифів на природний газ, послуги 

розподілу природного газу та електроенергію, неодноразове пікетування органів 

місцевого самоврядування і перекриття автошляху міжнародного значення «Київ 

– Харків – Довжанський» та виникнення значної соціальної напруги через 

відсутність дієвих кроків державних органів влади по врегулюванню проблемної 

ситуації, з метою зняття соціальної напруги та усунення негативних наслідків, 

спричинених підняттям тарифів на житлово-комунальні послуги, керуючись 

статтею 25 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
    

                                           міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Підтримати ініціативу громадськості щодо встановлення справедливих 

тарифів на природний газ, послуги розподілу природного газу та електроенергію. 

2. Затвердити текст звернення до Президента України, Голови Верховної 

Ради  України, Прем’єр-міністра України та Народного депутата України 

Ляшенко А.О. (додаток 1) та текст звернення до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) (додаток 2). 

3. Звернення депутатів Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області невідкладно надіслати Президенту України, Голові Верховної 

Ради  України,  Прем’єр-міністру  України, Народному депутату України 

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

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 

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                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 



Додаток 1 

до рішення п’ятої сесії  

Лубенської міської ради  

восьмого скликання  

від 18  лютого  2021 року 

 

Звернення до Президента України,  

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України та  

Народного депутата України Ляшенко А.О. 

 
Ми, депутати Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області, представляючи інтереси мешканців Лубенської територіальної громади, 

поділяємо їх обуреність діями центральних органів влади, що призвели до 

встановлення непомірно високих та вкрай несправедливих тарифів на природний газ, 

послуги розподілу природного газу та електроенергію, та стали причиною 

дестабілізації ситуації в країні. 

Стрімке необґрунтоване зростання вартості послуг газопостачання, розподілу 

природного газу та енергозабезпечення для побутових споживачів, відсутність 

прозорого механізму формування тарифів, карантинні обмеження та відсутність 

стабільного доходу у громадян спричинили виникнення значної соціальної напруги 

серед населення. 

Так, ініціативною групою з числа небайдужих представників Лубенської 

територіальної громади направлено значну кількість звернень до органів місцевого 

самоврядування та державних органів влади щодо неприпустимості 

необґрунтованого зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в умовах 

складної епідеміологічної ситуації, спричиненої вірусом СОVID-19, та поглиблення 

кризи в економіці. Крім того, обурені відсутністю належної реакції державних 

органів влади по врегулюванню проблемної ситуації, мешканці громади 

неодноразово організовували пікетування органів місцевого самоврядування та 

перекриття автошляху міжнародного значення «Київ – Харків – Довжанський». 

В свою чергу, Лубенською міською радою Лубенського району Полтавської 

області 26.11.2020 року та 24.12.2020 року прийнято ряд звернень до державних 

органів влади з проханням терміново вжити дієвих заходів щодо врегулювання 

проблемної ситуації, недопущення зростання тарифів на природний газ і послуги 

розподілу природного газу та внесення змін до чинного законодавства в частині 

забезпечення прозорого, економічно обґрунтованого та соціально справедливого 

механізму формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Відповідні 

звернення неодноразово надсилалися і виконавчим комітетом Лубенської міської 

ради. 

На жаль, неодноразові акції протесту громадськості та звернення органів 

місцевого самоврядування до державних органів влади не дали очікуваного 

результату: тарифи на природний газ та послуги розподілу природного газу 

залишаються непомірно високими, зміни до чинного законодавства в частині 

забезпечення прозорого, економічно обґрунтованого та соціально справедливого 

механізму формування тарифів на житлово-комунальні послуги не внесені.  

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами відкритого 

обговорення тарифів на послуги розподілу природного газу для АТ «Лубнигаз», яке 

відбулося 29.01.2021 року, не враховано жодної пропозиції, наданої органами 



місцевого самоврядування та громадськістю щодо скорочення планових витрат та 

зниження тарифів на послуги розподілу природного газу. В результаті 30.01.2021 

року НКРЕКП прийнята постанова № 126 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 16 грудня 2020 року № 2456», якою тариф на послуги розподілу природного газу 

для АТ «Лубнигаз» встановлено в розмірі 1,79 грн. за 1 м3 на місяць (без ПДВ), що є 

непосильним для простих громадян через низький рівень їх доходів. 

Крім того,  постановою   Кабінету  Міністрів   України   від  28.12.2020  року 

№ 1325 визначено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових 

споживачів на рівні 1,68 грн. за 1 кВ/ год та відмінено будь-які пільгові тарифи. 

Все це призводить до подальшого зростання соціальної напруги, провокування 

політичної нестабільності та поглиблення економічних потрясінь. 

Зважаючи на вищевикладене, діючи в інтересах мешканців Лубенської 

територіальної громади та відстоюючи їх конституційні права, вимагаємо вжиття 

невідкладних заходів із вирішення проблемних питань ціноутворення і формування 

тарифів у сфері житлово-комунальних послуг, встановлення справедливих тарифів 

на природний газ, послуги розподілу природного газу, електроенергію та підвищення 

соціальних стандартів та рівня соціального захисту громадян, а саме: 

- відмінити окрему оплату за послуги розподілу природного газу та 

включити вказані витрати до складу тарифу на природний газ; 

- внести зміни до механізму розрахунку вартості послуги розподілу 

природного газу, а саме: розрахунок складової собівартості «вартість газу на 

виробничо-технологічні витрати, нормовані та питомі витрати та власні потреби» 

формувати з врахуванням реальної собівартості газу виключно українського 

видобутку; 

- забезпечити формування тарифів на природний газ для побутових 

споживачів шляхом зміни формули розрахунку ціни (з врахуванням реальної 

собівартості природного газу виключно українського видобутку); 

- дати доручення Національній поліції України та органам прокуратури 

України забезпечити вжиття дієвих заходів щодо безперечного дотримання 

працівниками АТ «Лубнигаз» вимог чинного законодавства під час надання послуг 

та обслуговування абонентів та недопущення порушення прав і свобод громадян; 

- скасувати  постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  28.12.2020  року  

№ 1325, якою встановлено фіксовані ціни на електроенергію для всіх побутових 

споживачів, та повернути раніше встановлені пільги;  

- розширити перелік громадян, які мають право на призначення субсидій 
на оплату житлово-комунальних послуг, переглянувши формулу розрахунку 
обов’язкового відсотку платежу щодо зменшення його розміру; 

- розглянути питання щодо збільшення соціальних нормативів 
використання житлово-комунальних послуг, у межах яких надається житлова 
субсидія; 

- забезпечити підвищення мінімальної заробітної плати та мінімальної 
пенсії до рівня фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням вартості 
житлово-комунальних послуг та реальних потреб населення. 

Висловлюємо сподівання, що викладені нами вимоги, сформовані в інтересах 

мешканців Лубенської територіальної громади та всіх громадян України, будуть 

враховані в найкоротші терміни. Впевнені, що впровадження запропонованих 

заходів допоможе врегулювати питання формування тарифів на комунальні послуги 

та дозволить зменшити соціальну напругу серед населення. 

 

Секретар міської ради               Маргарита КОМАРОВА 



Додаток 2 

до рішення п’ятої сесії  

Лубенської міської ради  

восьмого скликання  

від 18  лютого  2021 року 

 

Звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 

 
Ми, депутати Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області, представляючи інтереси мешканців Лубенської територіальної громади, 

поділяємо їх обуреність діями центральних органів влади, що призвели до 

встановлення непомірно високих та вкрай несправедливих тарифів на природний газ, 

послуги розподілу природного газу та електроенергію, та стали причиною 

дестабілізації ситуації в країні. 

Стрімке необґрунтоване зростання вартості послуг газопостачання, розподілу 

природного газу та енергозабезпечення для побутових споживачів, відсутність 

прозорого механізму формування тарифів, карантинні обмеження та відсутність 

стабільного доходу у громадян спричинили виникнення значної соціальної напруги 

серед населення. 

Так, ініціативною групою з числа небайдужих представників Лубенської 

територіальної громади направлено значну кількість звернень до органів місцевого 

самоврядування та державних органів влади щодо неприпустимості 

необґрунтованого зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в умовах 

складної епідеміологічної ситуації, спричиненої вірусом СОVID-19, та поглиблення 

кризи в економіці. Крім того, обурені відсутністю належної реакції державних 

органів влади по врегулюванню проблемної ситуації, мешканці громади 

неодноразово організовували пікетування органів місцевого самоврядування та 

перекриття автошляху міжнародного значення «Київ – Харків – Довжанський». 

В свою чергу, Лубенською міською радою Лубенського району Полтавської 

області 26.11.2020 року та 24.12.2020 року прийнято ряд звернень до державних 

органів влади з проханням терміново вжити дієвих заходів щодо врегулювання 

проблемної ситуації, недопущення зростання тарифів на природний газ і послуги 

розподілу природного газу та внесення змін до чинного законодавства в частині 

забезпечення прозорого, економічно обґрунтованого та соціально справедливого 

механізму формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Відповідні 

звернення неодноразово надсилалися і виконавчим комітетом Лубенської міської 

ради. 

На жаль, неодноразові акції протесту громадськості та звернення органів 

місцевого самоврядування до державних органів влади не дали очікуваного 

результату: тарифи на природний газ та послуги розподілу природного газу 

залишаються непомірно високими, зміни до чинного законодавства в частині 

забезпечення прозорого, економічно обґрунтованого та соціально справедливого 

механізму формування тарифів на житлово-комунальні послуги не внесені.  

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за результатами відкритого 

обговорення тарифів на послуги розподілу природного газу для АТ «Лубнигаз», яке 

відбулося 29.01.2021 року, не враховано жодної пропозиції, наданої органами 

місцевого самоврядування та громадськістю щодо скорочення планових витрат та 



зниження тарифів на послуги розподілу природного газу. В результаті 30.01.2021 

року НКРЕКП прийнята постанова № 126 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 16 грудня 2020 року № 2456», якою тариф на послуги розподілу природного газу 

для АТ «Лубнигаз» встановлено в розмірі 1,79 грн. за 1 м3 на місяць (без ПДВ), що є 

непосильним для простих громадян через низький рівень їх доходів. 

Все це призводить до подальшого зростання соціальної напруги, провокування 

політичної нестабільності та поглиблення економічних потрясінь. 

 

Разом з тим, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийнято постанову від 

13.01.2021 року № 21 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ 

«Лубнигаз», якою передбачено перевірку дотримання АТ «Лубнигаз» вимог 

законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу. До цього часу вказана перевірка не проведена, хоча її 

результати могли б мати вагомий вплив на ф ормування складових планової річної 

тарифної виручки та в кінцевому результаті бути підставою для зниження тарифу на 

послуги розподілу природного газу для АТ «Лубнигаз». 

 

Зважаючи на вищевикладене, діючи в інтересах мешканців Лубенської 

територіальної громади та відстоюючи їх конституційні права, вимагаємо провести 

у  найкоротші  терміни  розширену  поглиблену  позапланову  виїзну  перевірку      

АТ «Лубнигаз» у відповідності до постанови НКРЕКП від 13.01.2021 року № 21 та за 

результатами цієї перевірки переглянути тариф на послуги розподілу природного 

газу для АТ «Лубнигаз» у бік зменшення. 

Крім того, враховуючи звернення Лубенського районного управління Комітету 

по   захисту   прав  споживачів  та  ініціативної  групи  Лубен  від  15.02.2021  року  

№ 15/02/21 (копія звернення з підписами громадян на 21 аркуші додається), під час 

проведення перевірки дотримання АТ «Лубнигаз» вимог законодавства та 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного 

газу та підготовки висновків про результати цієї перевірки просимо особливу увагу 

звернути на вимоги громадськості, викладені у зверненні. 

За результатами проведеної перевірки просимо дати належну оцінку 

дотримання АТ «Лубнигаз» вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу природного газу та у разі виявлення порушень 

вимог чинного законодавства розглянути можливість анулювання відповідних 

ліцензій. 

Інформацію про результати проведеної перевірки та прийняті рішення просимо 

невідкладно направити Лубенській міській раді Лубенського району Полтавської 

області та заявникам. 

 

Висловлюємо сподівання, що викладені нами вимоги, сформовані в інтересах 

мешканців Лубенської територіальної громади, будуть враховані в найкоротші 

терміни. Впевнені, що впровадження запропонованих заходів допоможе врегулювати 

питання формування тарифів на комунальні послуги та дозволить зменшити 

соціальну напругу серед населення. 

 

 

Секретар міської ради               Маргарита КОМАРОВА 

 

 


