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Звернення 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, щодо ситуації з підвищенням 

тарифів на електроенергію, газ та його розподіл 
 

 

Протягом 8 – 10 січня 2021 року в населених пунктах, що входять до 

складу Слобожанської селищної ради,  проходили мирні мітинги людей щодо 

необґрунтованих та непідйомних тарифів на газопостачання, електроенергію 

та опалення.  

Ми, депутати Слобожанської селищної ради, як представники громади, 

вкрай стурбовані ситуацією щодо тиску на громадян шляхом постійного 

підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Впроваджені у новому 

2021 році нові тарифи на природний газ, електроенергію та розподіл 

природного газу є доволі високі та зовсім незрозумілими для населення. Їх 

вплив відчує на собі кожен українець. 

Крім того, підвищення тарифів на основні житлово-комунальні послуги 

відбувається в умовах тривалого карантину, скорочення робочих місць 

основних підприємств донорів бюджету селищної ради (ПАТ «Центренерго» 

Зміївська ТЕС), зростання безробіття та рівня бідності населення, особливо в 

сільській місцевості, падіння економіки. Нові суттєво збільшені тарифи на 

основні житлово-комунальні послуги жодним чином не корелюються з 

реальними соціально-економічними процесами і показниками рівня життя 

населення. 

Подорожчання газу та електроенергії призведе до зростання платежів за 

опалення, воду, водовідведення, підвищення цін на товари та послуги, що в 

умовах сьогодення, коли держава продовжує складну боротьбу з пандемією 

коронавірусу COVID-19, буде додатковим фінансовим тягарем для громадян. 

 Тарифи на природний газ, електроенергію та розподіл природного газу 

безпосередньо впливають на тарифи на централізоване тепло-, 

водопостачання та водовідведення, що встановлюються органами місцевого 

самоврядування. Органи місцевого самоврядування змушені будуть 

підвищувати тарифи на ці житлово-комунальні послуги. Оскільки таке 

надвисоке та необґрунтоване збільшення тарифу на житлово-комунальні 

послуги торкнеться кожного споживача як громади, так і країни в цілому – 

населення, промислових виробників, комунальних підприємств, ОСББ, які 

наданий час на межі виживання, -  така ситуація вже призвела до соціальної 

напруги серед населення. Враховуючи скрутне соціально-економічне 

становище більшості жителів України, підвищення тарифів на житлово-

комунальні послуги матиме наслідком нарощування боргів населення перед 



підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги, що призведе до 

зменшення обсягів сплачених податків, погіршення надання якості послуг та 

взагалі негативно позначиться на економічному та соціальному стані 

територіальної громади.  

Враховуючи зазначене та крайню стурбованість мешканців громади, з 

метою недопущення настання негативних наслідків для територіальної 

громади та держави в цілому, розбалансування бюджетів державного та 

місцевого рівня, загострення економічної ситуації в країні, що є прямим 

порушенням інтересів держави, депутати Слобожанської селищної ради 

висловлюють категоричний протест проти зростання у 2021 році цін на 

природний газ, підвищення тарифів за розподіл (доставку) природного газу 

для газорозподільчих компаній, електроенергію,  скасування пільговий тариф 

(0,9 грн за кВт-годину) на перші 100 кВт-год спожитої електроенергії для 

населення (Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня) й вимагають від 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг: 

- вжити відповідних заходів щодо встановлення справедливої ціни 

природного газу для населення та підприємств, що виробляють житлово-

комунальні послуги; 

- зниження тарифів за розподіл (доставку) природного газу для 

газорозподільних компаній; 

- повернути пільговий тариф (0,9 грн за кВт-годину) на перші 100 кВт-

год спожитої електроенергії для населення та недопущення подальшого 

підвищення тарифів на електроенергію для населення; 

- вжити відповідних заходів контролю напрямків витрачення фінансів 

підприємствами, що надають послугу за зазначеними тарифами. 
 

 

 

 

 

 

Прийнято на пленарному засіданні 

ІV сесії Слобожанської селищної 

ради VІІІ скликання 14.01.2021 року 

№112 - VІІІ одноголосно 

 

 

 

Слобожанський  

селищний голова 

  

 

Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 


