
 

 

 

 
від 04.04.2016                                                                                                          № 624 

 

Про звернення Бурштинської міської ради  

 

 
     Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити звернення міської ради до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) (додається). 

 

 2. Звернення опублікувати в газеті «Бурштинський вісник», розмістити на веб-сайті 

Бурштинської міської ради. 

 

 

 

 

 
Міський голова                                               Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:                                                                 І.В.Прокопів 

 

 

 

Погоджено: 

 

 

Заступник міського голови                                                  Н.Ю.Кицела 

 

 

Начальник юридичного відділу                                         В.Д.Данилюк    



Додаток 

до рішення міської ради 

від _________№_______ 

 

                                                      Президенту України 

 

                                                                                     Кабінету Міністрів України 

 

Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) своєю Постановою від 28.03.2017 року № 348 "Про 

встановлення тарифів на послуги транспортування природного газу для споживачів 

України для точок входу і точок виходу для ПАТ "Укртрансгаз" , а також Постановами 

№349-392 затвердила новий тариф на послуги транспортування та розподілу природного 

газу, так звану абонплату за користування газовими мережами як плату за потужність. Як 

сказано в обґрунтуванні до вказаного рішення частка транспортування становить 13% у 

загальній вартості газу й даним рішенням ці складові розділяються, тобто додаткова 

плата, яка вводиться буде сплачуватись кожний місяць в незалежності чи користується 

споживач газом чи ні, причому розмір плати ще й буде залежати від наявних в споживача 

газових приладів та типу встановленого газового лічильника.  

В той же час залишається в силі Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.10.2015 року №758, якою затверджена єдина ціна на газ для споживачів на рівні 6879 

грн. за 1000 куб.м. 

Тобто Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  практично вона накинула новий черговий 

тарифний зашморг для простих українців, бо введена абонплата не лише призведе до 

збільшення платіжок за газ, але й те, що держава її не субсидіюватиме, пільги на це не 

поширюються, тобто за все доведеться платити власними силами щомісяця в повному 

обсязі. І отримуватимуть ці нові мільярди гривень будуть фірми багатіїв, бо вони, 

побачивши, що споживання газу населенням за минулий рік скоротилося на 25%, та 

зрозумівши, що ця тенденція збережеться, так як люди будуть і економити, і відмовлятися 

від дорогого газу, знайшли новий спосіб як не лише не втрачати надприбутки, але й 

примножити статки олігархів, й це в той час , коли рівень добробуту населення впав 

найбільше за останні 15 років.  

Якщо змовчати, скоритися, то завтра така ж схема буде застосована й щодо 

електроенергії, а потім введуть податки на вікна, димарі, за те, що ми ще дихаємо 

повітрям. 

Бурштинська міська рада обурена вказаними діями Державного Регулятора, які 

призведуть до ще більшого зубожіння населення.  

Враховуючи вищевикладене, звертаємось до Вас з вимогою: 

- скасувати постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо  встановлення тарифів на послуги 

транспортування природного газу для споживачів України; 

- усунути від виконання обов’язків членів Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та провести 

відкритий конкурс для створення дійсно професійного Регулятора в сфері енергетики та 

http://www.nerc.gov.ua/?id=24355
http://www.nerc.gov.ua/?id=24355
http://www.nerc.gov.ua/?id=24355


житлово – комунального господарства; 

- НАБУ, ГПУ розслідувати злочинну діяльність голови нацкомісії     Д. Вовка, який діє в 

інтересах українських олігархів. 

 

Сподіваємось на Ваше розуміння та підтримку у вирішення даного звернення. 

 

                                                                                                          Прийнято на позачерговій 

                                                                                                          _____________________сесії  

Бурштинської міської ради  

                                                                                             сьомого  скликання 

                                                                                                           _______________ 2017 року 

 

 


