
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІV сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 лютого 2020 року                   Ужгород                                                 № 1869 

 

 

Про звернення депутатів  

Ужгородської міської ради                      

 

 

 Керуючись частиною 1 статті 59 та статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VII 

скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України, Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг щодо усунення проблемних питань, зумовлених змінами в 

оплаті послуг з постачання та розподілу природного газу (додається). 

2. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Президенту України  

 Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

 вул. Банкова,11, 

 м. Київ, 02000   

 Кабінету Міністрів України 

 вул. Грушевського,12/2, 

 м. Київ, 01008 

 Національній комісії, що здійснює 

 державне регулювання у сферах 

 енергетики та комунальних послуг 

 вул. Смоленська,19, 

 м. Київ, 03057 

 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я  

щодо усунення проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг з 

постачання та розподілу природного газу 

 

Ми, депутати Ужгородської міської ради, від імені територіальної громади 

міста Ужгород висловлюємо свою глибоку стурбованість змінами в оплаті 

послуг з постачання та розподілу природного газу, що були запроваджені 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 7 жовтня 2019 року № 2080 «Про 

затвердження Змін до деяких Постанов НКРЕКП», котра зумовлює значний 

суспільний резонанс та створює негативні наслідки в соціальній, бюджетній 

сферах та в секторі реальної економіки. 

У відповідності до вказаної вище постанови з 01.01.2020 року плата 

нараховується не за фактичні обсяги споживання газу в межах приєднаної 

потужності об’єктів споживання, а за штучно визначені обсяги споживання в 

межах річної замовленої потужності об’єктів, що розраховуються виходячи з 

обсягів споживання природного газу за попередній «газовий рік» (пункт 2 глави 

6 змін до Кодексу газорозподільних систем, затверджених постановою 

НКРЕКП № 2080). Наразі, періодом для розрахунку річної замовленої 

потужності об’єктів споживання та, відповідно, плати за послуги з розподілу 

газу визначено період з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. 

Справа в тім, що необхідність сплати за розподіл (доставку) природного 

газу за підвищеними тарифами при нарахуванні плати за обсяги більші ніж 

фактичне споживання газу, обґрунтовано викликає об’єктивне соціальне 

невдоволення (особливо у випадках, коли фактичне споживання газу відсутнє, а 

рахунки за його транспортування надходять), перевитрати бюджетних коштів 

та чинить негативний вплив на діяльність суб’єктів господарювання. 

На наше переконання, такий підхід є необ’єктивним, недоцільним та 

спричиняє ряд проблемних питань, які потребують негайного вирішення. 



Враховуючи наведене вище, з метою недопущення зростання соціальної 

напруги серед населення, а також усунення негативного впливу на діяльність  

споживачів природного газу (в тому числі суб’єктів господарювання, установ, 

організацій), просимо терміново вжити заходів щодо перегляду постанови 

НКРЕКП № 2080 та запровадження справедливого тарифу з постачання 

природного газу. 

 

 

З повагою  

 

Депутати Ужгородської міської ради VII скликання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено 

рішення XLIV сесії Ужгородської міської ради 

VII скликання від 13 лютого 2020 року № 1869. 


