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Ш ановний Петре Олексійовичу! 
Ш ановний Володимире Борисовичу!

Ми, депутати фракції «Об’єднання «САМОПОМІЧ» Житомирської міської ради, від 
імені членів нашої громади м. Житомир закликаємо не допустити реалізацію урядового 
рішення про підвищення на 23.5% ціни на газ для населення та фінансування «за рахунок» 
українців чергових дірок у бюджеті чи кишень газових олігархів.

Прикметно, що це рішення урядом було прийнято фактично після початку 
опалювального сезону та прийняття Верховною Радою у • першому читанні проекту 
держбюджету на 2019 рік, що показує безсистемність та безвідповідальність урядової 
політики у цій сфері.

Аргументи влади щодо вимушеності вказаного підвищення у зв’язку із загрозою кризи 
та банкрутства жодним чином не можуть бути виправданням фактичної бездіяльності влади в 
цьому питанні протягом останніх трьох років. Адже, обгрунтовуючи значне підвищення ціни 
на газ для населення ще у 2016 році уряд та Нафтогаз України мотивував це наступним:

- по-перше, необхідністю забезпечити надійність поставок газу. Хоча, як і в 2016 році, 
так і зараз потреби населення, фактично, покривались газом українського видобутку.

У 2016 році ціна на газ все-таки суттєво зросла, а надійність поставок газу для 
населення впала катастрофічно (від газопостачання у зимовий період відключали котельні у 
м. Сміла, Кропивницькому, Житомирі, Гадяч тощо). Тому навряд чи, під «надійністю 
поставок» газовики розуміли те саме, що оголошував уряд громадянам. На жаль, центральна 
влада так і не змогла забезпечити надійне теплопостачання для населення.

- по-друге, необхідністю підвищити енергонезалежність країни, тобто власний
видобуток газу. Прийнята у грудні 2016 року Концепція розвитку газовидобувної галузі 
України передбачала досягнення повної газової незалежності до 2020 року, тобто зростання 
приблизно на 30% власного видобутку. Але за три роки зростання склало менше 3% та 
запланований концепцією обсяг видобутку у 2018 році у розмірі 16,5 млрд. куб. метрів так і не 
досягнутий. ,

Очевидно, що незважаючи на зростання ціни, газовики підвищили лише власну 
фінансову незалежність, оскільки жоден інвестор у видобуток газу за останні 4 роки не 
зайшов. А непрозорість та корупційність газовидобувної галузі залишилась на такому рівні, 
що навіть державна компанія Укргазвидобування не змогла отримати дозвіл Полтавської 
облради на розробку родовища!

- по-третє, необхідністю побороти корупцію, оскільки різні ціни для населення і 
підприємств дозволяють облгазам перекручувати дані споживання і, фактично, продавати 
«пільговий газ» неправильним категоріям споживачів, незаконно заробляючи на цьому від 
держави у вигляді субсидій. При цьому, за три роки уряд так і не доклав зусиль, щоб 
зменшити можливість махінацій зі сторони облгазів, наприклад, забезпечивши по квартирний 
облік газу. Адже, без забезпечення 100% комерційного обліку споживання газу, зростання



ціни на газ веде лише до збільшення «незаконних» заробітків облгазів, оскільки обсяг 
субсидій зростає.

Отже, зміна ціни газу в період опалювального сезону, яка не узгоджена в часі з 
встановленими законодавством термінами проходження регуляторної процедури зміни 
тарифів на теплову енергію, призводить до збитків підприємств теплопостачання, їхньої 
неспроможності розраховуватися вчасно за газ, до накопичення штрафних санкцій, а відтак, 
наносить матеріальних збитків як територіальним громадам - власникам підприємств, так і 
платникам податків, які через безвідповідальні дії уряду, будуть погашати штрафні санкції із 
єдино можливого джерела - місцевого бюджету.

Вже сьогодні борги теплопостачальних підприємств перед газопостачальної компанією 
становлять більше 13 млрд. грн, а штрафні санкції - близько 7 млрд. грн.

Таким чином, в новій формулі уряду щодо зміни ціни на газ відсутня економічна 
логіка та справедливість, адже така політика умисно робить людей бідними, щоб у підсумку 
механізмами «субсидій» нібито захистити людей, а насправді підвищити надприбутки (за 
оцінками рентабельність продажу видобутого газу може сягати 50%) газовидобувним 
підприємствам.

Створюється ланцюг штучного заганяння українців у бідність, або вимивання з кишень 
сімейних бюджетів коштів на оплату газу. А також завдає збитків територіальним громадам, 
які є власниками більшості підприємств теплопостачання.

При цьому, в Україні видобувається власний газ і він становить більше 60% від того, 
що ми всі, і населення, і бізнеси, споживаємо. Але за новими правилами платити ми маємо за 
нього європейську ціну, тобто ми нищимо середній клас тільки через те, що ми ціну 
українського газу, видобутого тут, прирівнюємо до ціни газу європейського.

Враховуючи вищесказане, з метою відновлення справедливості для населення як 
споживачів газу , просимо:

1. Скасувати рішення про підвищення тарифів на газ для населення
2. Забезпечити виконання вимог законодавства щодо 100% по квартирного обліку

газу, першочергово - для одержувачів субсидій. •
3. Збільшити фінансування державних програм в сфері підвищення 

енергоефективності зокрема програми утеплення будинків (програма теплих кредитів з 
можливістю фінансувати проекти до 300 тис. грн) як багатоквартирних будинків, так і 
будинків котеджного типу в містах, селах та селищах з 400 мли. грн. щонайменше до 2 
млрд. гривень.

4. Забезпечити реальну монетизацію субсидій, тобто перерахування коштів 
безпосередньо субсидіанту, а не постачальнику послуг.

5. Створити державний фонд (або розширити можливості фонду
енергоефективності) для підтримки першочергових інвестицій в проекти переведення 
систем теплопостачання (з 4-ьсхтрубної па 2-хтрубну) для широкомасштабного 
встановлення індивідуальних теплових пунктів та можливості суттєвого зменшення 
втрат тепла і води в мережах, раціонального споживання тепла та підвищення якості 
послуг за рахунок регулювання споживання тепла в багатоквартирних будинках.
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№

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Житомирської міської ради до Президента України 

та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості підвищення 
ціни на газ для населення

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про неминучість 
підвищення ціни на газ для населення з початком опалювального сезону. 
Традиційно Голова Уряду аргументував такі дії виконанням вимог МВФ для 
виділення чергового кредитного траншу. Насправді ж МВФ вимагає лише 
збалансувати економіку, привести до оптимальних показників дефіцит 
державного бюджету та боргових зобов’язань.

Ми, депутати Житомирської міської ради , вважаємо підняття ціни на газ 
для населення неприпустимим і таким, що порушує права громадян України на 
доступні житлово-комунальні послуги для всіх споживачів. Більше того, 
переконані, що боргова політика уряду є неефективною і такою, яка шкодить 
національним інтересам і вітчизняній економіці. Наголошуємо, що внутрішні 
резерви України за умови їх ефективного використання та викорінення корупції 
дозволять забезпечити економічну незалежність держави, у тому числі 
й енергетичної.

«Укргазвидобування» та приватні компанії видобувають з українських 
надр понад 20 млрд кубометрів газу. У той же час населення України споживає 
17 млрд кубометрів. Україна має чудові перспективи нарощувати видобуток 
власного газу видобуваючи не тільки поверхневий газ, а й горизонтальний та 
газ на великих глибинах, який залишається недоторканим. Цим газом Україна 
могла б покривати усі свої потреби та продавати його на експорт.

Поважне експертне середовище зазначає, що об’єктивна вартість 
українського газу -  від 1500 до 2000 грн за тисячу кубометрів. Навіть чинна для 
українців ціна (6957 грн за тисячу кубометрів) у 3,5-4,5 рази більше за 
оголошену експертами. Відтак, яке економічне обґрунтування дозволяє уряду 
заявляти про чергове підвищення ціни на газ для населення?

Крім того, аналіз поточної ситуації в Україні засвідчує випередження 
зростання тарифів над зростанням доходів населення. Останні протягом 3 років 
зросли щонайменше у 5 разів при тому, що даними Держслужби статистики 
України у 2015 році номінальна заробітна плата українця зросла на 20,5% проти 
2014 року, а реальна -  зменшилась на 20,2%. Протягом 2017 року реальна 
зарплата збільшилась на 19% у порівнянні з 2016 роком (довідково: 2016 рік 
до 2015 року-9% ).

Враховуючи вищевикладене, вимагаємо від Президента України та 
Кабінету Міністрів України упередити будь-які дії щодо безпідставного 
підвищення ціни на газ населення.



Натомість пропонуємо низку заходів, які дозволять вивести країну 
із енергетичної кризи, а не провадити антинародну тарифну політику.

1. Розвиток альтернативної енергетики (дизпаливо з вугілля, біопаливо, 
вітрова, сонячна та гідроелектроенергія). Ліквідувати всі штучні обмеження 
та фінансові бар’єри для підприємницького середовища, територіальних громад 
та громадян щодо розвитку та використання альтернативних джерел енергії. 
Вдосконалити системи пільг для енергоощадних технологій. Запровадити 
енергоощадні технології на державних та комунальних об’єктах. Вдосконалити 
систему пільгового кредитування проектів із покращення енергоефективності 
як для малого й середнього бізнесу, так і для домогосподарств.

2. Провести енергоаудит, повну інвентаризацію видобутку та 
виробництва усіх видів енергоносіїв, встановити реальних власників, наявність 
та законність отриманих ліцензій підприємств вугле-, газо- і нафтовидобутку.

3. Надавати населенню природний газ та електроенергію за собівартістю. 
Встановити по всій країні лічильники тепла та комунальних послуг.

4. Диверсифікувати імпортні джерела енергоносіїв -  не більше ніж 30% 
від однієї держави-постачальника. Запровадити та розвивати спеціальні 
торговельні програми (наприклад, проект «Карбамід в обмін на скраплений 
газ»). Не допустити повернення монополії іноземних енергетичних компаній на 
українському ринку.

5. Запровадити прозорі тендери на закупівлю обладнання для державних 
енергетичних підприємств. Запровадити жорсткий державний контроль 
за обсягом видобутку, формуванням собівартості видобутку, розподілом 
і постачанням вуглеводнів та ціноутворенням в енергетиці.

6. Збільшити видобуток власних газу, нафти та вугілля. Розвивати 
поглиблену переробку видобутих енергоносіїв. Встановлювати квоти 
на експорт видобутих вуглеводнів з території України залежно від їхньої ціни 
на внутрішньому та світовому ринках, а також залежно від обсягу споживання 
на внутрішньому ринку.

7. Домогтися продажу іноземного газу європейським споживачам 
на східному, а не на західному кордоні України.

8. Відновити видобуток газу і нафти на шельфі Чорного моря.
9. Встановити державну монополію на розробку та видобування паливних 

корисних копалин, дорогоцінних природних органічних сполук, мінералів 
тощо.



ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
майдан ім.С.П.Корольова, 4/2, м.Житомир, Україна, 10014 

тел.: (0412) 48-11-72, факс.: (0412) 48-11-79, Е-таіІ: mvk@zt-rada.gov.ua

Прем’єр-міністру України 
Гройсману В. Б.

Звернення
Депутатів Житомирської міської ради щодо недопущення зростання ціни

на газ для населення

Ми, депутати Житомирської міської ради вкрай стурбовані 
напруженою ситуацією, що склалася внаслідок прийняття постанови 
Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року щодо підвищення ціни на газ 
для населення.

Від імені членів територіальної громади міста Житомира наполягаємо 
на перегляді -прийнятого рішення про підвищення на 23,5% ціни на газ 
враховуючи наступне.

Оплата комунальних послуг складає значну частину сімейного 
бюджету, тому зміна ціни природного газу в період опалювального сезону 
призведе до зниження купівельної спроможності населення та зростання 
соціальної напруги.

Крім того, постійно зростає борг комунального підприємства 
«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради перед 
газопостачальною компанією та становить понад 150 млн.грн., який виникає 
у зв’язку із неплатоспроможністю населення.

Також викликає занепокоєння несвоєчасне та не в повному обсязі 
фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги, що погіршує 
фінансовий стан комунальних підприємств. Так, недостатність субвенції з 
державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню по 
м.Житомиру на 2018 рік становить близько 20 млн.грн.

Враховуючи зазначене та з метою недопущення зростання соціальної 
напруги переконливо просимо:

1. Переглянути рішення про підвищення тарифів на газ для населення.

2. Забезпечити виконання вимог законодавства щодо 100% 
поквартирного обліку газу, першочергово - для одержувачів субсидій.
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3. Збільшити фінансування державних програм в сфері підвищення 
енергоефективності зокрема програми утеплення будинків (програма теплих 
кредитів з можливістю фінансувати проекти до 300 тис. грн) як 
багатоквартирних будинків, так і будинків котеджного типу в містах, селах 
та селищах з 400 млн. грн. щонайменше до 2 млрд. гривень.

4. Звільнити від сплати судового збору постачальників житлово- 
комунальних послуг щодо позовів про стягнення заборгованості з населення, 
шляхом ініціювання внесення відповідних змін до Закону України «Про 
судовий збір».

5. Забезпечити монетизацію субсидій за рахунок державного бюджету, 
тобто перерахування цільових коштів безпосередньо субсидіанту, а не 
постачальнику послуг.

6. Розширити можливості фонду енергоефективності із збільшенням 
фінансування для підтримки проектів переведення систем теплопостачання 
(з чотирьохтрубної на двохтрубну) для широкомасштабного встановлення 
індивідуальних теплових пунктів та можливості суттєвого зменшення втрат 
тепла і води в мережах, раціонального споживання тепла та підвищення 
якості послуг за рахунок регулювання споживання тепла в багатоквартирних 
будинках.

За дорученням депутатів міської ради 
Житомирський міський голова С.І.Сухомлин



Додаток 1
Президенту України 
П.О. Порошенку

ЗВЕРНЕННЯ
Депутатів Житомирської діської ради VII скликання

до щодо негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України 
про підвищення ціни н д газ для населення

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що рішенням 
уряду від 19 жовтня 2018 року було прийнято рішення уряду про підвищення 
ціни на газ для населення на 23%.

За рішенням Уряду з 1 листопада поточного року ціна газу для населення 
складатиме 8550 грн за тисячу кубометрів.

Традиційно Голова Уряду аргументував такі дії виконанням вимог МВФ 
для виділення чергового кредитного траншу. Крим того, було наголошено, що 
раніше Урядом під це зобов’язання, були взяті багатомільярдні кредити, які 
збільшили загальний обсяг державного боргу на майже 50 млрд дол. І наразі 
настає період виплати значної частини цього боргу. Аби зробити це, Україні 
потрібно знайти прийнятні фінансові інструменти. Співпраця з МВФ -  один з 
таких інструментів. Але активізувати її можна лише при умові виконання 
зобов’язання щодо ціни на газ для населення.

Тобто, Уряд черговий раз замість вчинення дій щодо розвитку економіки 
та підтримки бізнесу в країні та подолання корупції вчергове намагається 
залізти в кишеню звичайних громадян та саме за їх рахунок вирішити питання 
погашення багатомільярдних кредитів, отриманих ним же та «освоєних» 
друзями президента.

Насправді ж МВФ вимагає лише збалансувати економіку, привести до 
оптимальних показників дефіцит державного бюджету та боргових зобов’язань.

Ми, депутати Житомирської міської ради, вважаєм рішення Уряду від 19 
жовтня про підвищення ціни на газ для населення неприпустимим і таким, що 
порушує конституційні права громадян України на доступні житлово- 
комунальні послуги для всіх споживачів та порушенням їх конституційних прав 
на достойний рівень життя. Більше того, переконані, що боргова політика уряду 
є неефективною і такою, яка шкодить національним інтересам і вітчизняній 
економіці. Наголошуємо, що внутрішні резерви України за умови їх 
ефективного використання та викорінення корупції дозволять забезпечити 
економічну незалежність держави, у тому числі й енергетичну.

«Укргазвидобування» та приватні компанії видобувають з українських 
надр понад 20 млрд кубометрів газу. У той же час населення України споживає 
17 млрд кубометрів. Україна має чудові перспективи нарощувати видобуток 
власного газу видобуваючи не тіїьки поверхневий газ, а й горизонтальний та



и

газ на великих глибинах, який залишається недоторканим. Цим газом Україна 
могла б покривати усі свої потреби та продавати його на експорт.

Поважне експертне середовище зазначає, що об’єктивна вартість 
українського газу -  від 1500 до 2000 грн за тисячу кубометрів. Навіть існуюча 
до 19 жовтня 2018 року ціна для українців (6957 грн за тисячу кубометрів) у 
3,5-4,5 рази більше за оголошену е/.спертами. Відтак, яке економічне 
обґрунтування дозволило уряду вчергове підвищити ціни на газ для населення?

Крім того, аналіз поточної ситуації в Україні засвідчує випередження 
зростання тарифів над зростанням доходів населення. Останні протягом 3 років 
зросли щонайменше у 5 разів при тому, що за даними Держслужби статистики 
України у 2015 році номінальна заробітна плата українця зросла на 20,5% проти 
2014 року, а реальна -  зменшилась на 20,2%. Протягом 2017 року реальна 
зарплата збільшилась на 19% у порівнянні з 2016 роком (довідково: 2016 рік 
до 2015 року -  9%).

Паралельно з цим ще скасовуються субсидії, які багато людей отримували 
в попередні роки. Скасовуються субсидії, навіть якщо одна людина з родини 
виїхала працювати за кордон, навіть якщо вони десь там комусь перерахували 
пенсії. І це масове скасування субсидій -  це ще один удар по українцях.

І саме тому, ми депутатів всіх рівнів, в такій тяжкій ситуації зобов’язані 
стати на захист людей, що нас обирали та звернутися до Президента України з 
вимогою скасувати цей злочин перед людьми, це ще одне необгрунтоване 
підвищення тарифів на газ та на тепло.

У відповідності до п.15 ст.106 Конституції України Президент України 
зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій 
Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо 
їх конституційності.

Враховуючи вищевикладене, вимагаємо від Президента України виконати 
конституційний обов’язок перед власними громадянами і зупинити дію 
Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року щодо 
підвищення ціни на газ для населення та вжити заходів щодо скасування 
вказаної Постанови Кабінету Міністрів України.

Підтримано
рішенням Житомирської міської 
ради від_____________2018 №

Міський голова С.І. Сухомлин
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