
 

 

        Підготовлено депутатом міської ради Цертієм О.М. 

          ПРОЕКТ № 2304 

 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ________ 2018 року             № ____ 
 

Про звернення 

депутатів Міської ради міста  

Кропивницького щодо неприпустимості  

підвищення ціни на природний газ для  

побутових споживачів, релігійних організацій  

та виробників теплової енергії в рамках  

виробництва теплової енергії з метою надання  

послуг з опалення та постачання гарячої води  

населенню, релігійним організаціям  

(крім обсягів, що використовуються для  

провадження їх виробничо-комерційної діяльності) 
 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів 

місцевих рад”, статей 26, 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, розглянувши депутатське звернення депутатів міської ради, Міська 

рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького 

щодо неприпустимості підвищення ціни на природний газ для побутових 

споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії в рамках 

виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та 

постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям (крім обсягів, 

що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної 

діяльності) (додається).  

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надіслати копію рішення та звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького Президенту України Порошенку П.О., Кабінету Міністрів 

України та Прем’єр-міністру України Гройсману В.В. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Міської ради міста Кропивницького Табалова А.О. 
 

Міський голова          А. Райкович 

 



 

 

Президенту України 

Порошенко П.О. 

 

Кабінету Міністрів України 

 

Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.В. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо неприпустимості 
підвищення ціни на природний газ для побутових споживачів, 

релігійних організацій та виробників теплової енергії в рамках 

виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та 

постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям (крім 

обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-

комерційної діяльності). 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на 

суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», що діяла до 

18.10.2018 року, була визначена ціна на природний газ в сумі 4942 гривні за 

1000 куб. метрів для побутових споживачів, релігійних організацій та 

виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою 

надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, релігійним 

організаціям (далі – Окремих Споживачів). Разом з урахування податку на 

додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які 

підлягають обов’язковій оплаті відповідно до умов договорів розподілу 

природного газу та величини торговельної надбавки (націнки) постачальника 

природного газу із спеціальними обов’язками ціна для зазначених вище 

споживачів складала 6957,9 грн. за 1000 м.куб. 19 жовтня 2018 року, на 

екстреному засіданні уряду було прийняте рішення підвищити відпускну 

ціну природного газу для зазначених вище Окремих Споживачів до рівня 

8550,0 грн. за 1000 м.куб. При цьому мали місце неодноразові заяви 

представників уряду щодо необхідності подальшого підвищення ціни на газ 

для населення задля приведення рівня ціни на природний газ до рівня 

імпортного паритету для всіх споживачів. 

 

 Вважаємо неприпустимими подібні заяви і будь які намагання 

підвищити ціну на природний газ для населення та визначених постановою 

Окремих Споживачів з наступних причин : 

• Газу українського видобутку повністю вистачає для потреб населення 

України та Окремих Споживачів. Так, відповідно до офіційної 

статистики НАК «Нафтогаз», у 2017 році валовий видобуток газу в 



 

 

Україні склав 20,5 млрд.куб.м., а на потреби населення, 

централізованого опалення, потреб бюджетних та релігійних 

організацій загалом було витрачено лише 16,8 млрд.куб.м. По факту 

маємо додатковий (резервний) обсяг природного газу власного 

видобутку для потреб зазначених вище категорій в об’ємі  3,7 

млрд.куб.м.; 

• Ціна на український газ для населення та Окремих Споживачів є 

завищеною і містить в собі високу штучно додану вартість, що 

перетворило її на ще один додатковий «податок» для населення, яке 

використовує природний газ для побутових потреб і опалення. Так, з 

офіційної (аудитованої) фінансової звітності ПАТ 

«Укргазвидобування» за 2017 рік чітко зрозуміло, що собівартість газу 

власного видобутку в 2017 році становила 2926,0 грн. за 1 тис. м.куб. 

При цьому у собівартості в 2926,0 грн. податки та відрахування в 

бюджет складають 1893,0 грн., або 65 %.  Без них загальні витрати 

ПАТ «Укргазвидобування» становили би 1033,0 грн. за 1 тис. м.куб. 

Завдяки в тому числі цьому факту, за вісім місяців 2018 року група 

Нафтогаз сплатила до державного бюджету близько 88,2 млрд. грн. 

податків та дивідендів. Надходження від групи склали 18,7% загальних 

доходів державного бюджету у січні-серпні 2018 року; 

• Висока ціна на природний газ та низький рівень доходів населення 

призводить до збільшення рекордними темпами заборгованості за 

спожиті послуги ЖКГ. Так, на кінець липня 2018р. заборгованість 

населення зі сплати за газопостачання становила 16,7 млрд.грн, а за 

централізоване опалення та постачання гарячої води – 10,8 млрд.грн. 

Роком раніше ця заборгованість складала 10,9 млрд.грн. та                           

8,0 млрд.грн. відповідно.  Лише за рік заборгованість збільшилася 

майже на 46%. Додаткове підвищення ціни на природний газ для 

населення може призвести до колапсу у сфері ЖКГ, через 

неспроможність більшої частини населення сплачувати вартість їхніх 

послуг. Це призведе до ще більшого зубожіння населення та 

катастрофічного накопичення боргів за спожиті послуги ЖКГ; 

• Висока ціна на природний газ не призводить до суттєвого зростання 

обсягів його видобутку в Україні, як це було передбачено стратегією 

енергетичної незалежності та програмою ПАТ «Укргазвидобування» 

«20/20». Так, за результатами першого півріччя 2018 року обсяги 

видобування українського газу навіть зменшились у порівнянні з 

аналогічним періодом 2017 року.  Очевидно, що лише високої ціни 

продажу українського газу недостатньо для нарощування обсягів його 

видобутку без відповідних стимулів і системної роботи в цій галузі. 
 

Спираючись на вищевикладене, просимо : 
 

1.Президента України Порошенка П.О. – зупинити дію постанови 

Кабінету Міністрів України щодо підвищення ціни на газ для населення та 

Окремих Споживачів до рівня 8550,0 грн. за 1000 м.куб.; 

2.Кабінет Міністрів України:  



 

 

1).Відновити чинність та внести зміни стосовно необмеженої дії в часі 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на 

суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 

інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» відносно 

встановлення спеціальної (пільгової ціни) на природний газ для побутових 

споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії в рамках 

виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та 

постачання гарячої води населенню, релігійним організаціям; 

2). Зменшити ціну на природний газ населенню та Окремим Споживачам, 

зазначеним вище, до рівня офіційної собівартості ПАТ «Укргазвидобування» 

(2926,0 грн. за підсумками 2017 року) з мінімальною націнкою, але не вище 

20%, яка разом з відповідною системною роботою уряду в цій галузі, 

забезпечила б перманентне та суттєве зростання обсягів видобування газу на 

території України. 

 

З повагою 

 

Депутати Міської ради міста  

Кропивницького VII скликання 


