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від « » жовтня 2018 року ПРОЕКТ

Про звернення депутатів Почаївської міської 
ради до Президента України щодо 
антинародних дій уряду Г ройсмана та 
негайного скасування постанови Кабінету 
України про підвищення ціни на природній 
газ для населення від 19 жовтня 2018 р. №838

Враховуючи антинародний характер рішення Кабінету Міністрів України про 
підвищення ціни на природній газ для населення на 23,5%, яке призведе до 
збідніння мільйонів українських сімей, зважаючи на ініціативу депутатської фракції 
ВО «Свобода», законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення депутатів Почаївської міської ради до Президента 
У країни щодо антинародних дій уряду Г ройсмана та негайного скасування 
постанови Кабінету України України про підвищення ціни на природній газ для 
населення від 19 жовтня 2018 р. №838.

2. Дане рішення та звернення невідкладно надіслати до Президента України.
3. Опублікувати рішення і текст звернення на офіційному сайті Почаївської 

міської ради, а також надіслати інформацію засобам масової інформації району та 
області.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну депутатську комісію 
з питань законності, прав людини, депутатської діяльності та етики Почаївської 
міської ради.

Міський голова В.С. БОЙКО



ТЕКСТ ЗВЕРНЕННЯ 
Президенту України Порошенку П.О.

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Почаївської міської ради щодо антинародних дій уряду Гройсмана та 

негайного скасування постанови Кабінету Міністрів України 
про підвищення ціни на природній газ для населення 

від 19 жовтня 2018 р. №838
Постановою Кабінету Міністрів України №838 від 19 жовтня 2018 року було 

прийнято рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення на 23,5%! 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман одразу ж заявив, що це зроблено для 
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу та дозволить зберегти баланс інтересів споживачів і постачальників 
природного газу та продовжити роботу щодо визначення оптимальної моделі 
ціноутворення на ринку природного газу.

Теперішня влада вкотре запхала руки в сімейні бюджети мільйонів українців, 
які і так заледве пробують виживати в теперішніх умовах життя по-новому. 
Безпідставне збільшення ціни на природній газ для людей на 23,5 % це зростання 
надприбутків олігархів і скуплених ними чиновників на ці ж 23,5%.

Ми, депутати Почаївської 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.

Ненажерливості олігархів при владі немає меж. Плюс 23.5% до ціни, яка й так 
вчетверо завищена! А все чому? Тому, що «у держави є надзвичайно великі борг, 
який треба повергати. Хто саме набрав ці борги? Хіба не служки олігархів біля 
владного корита? Хіба не вони роздерибанили українське майно настільки, що 
вирішили ще й кредити між собою роздерти? То чому платити за це вкотре змушені 
українці? Врешті, чи буде узагалі чим платити?

На кінець липня 2018 року заборгованість населення зі сплати за постачання 
природного газу становила 16,7 млрд грн., за централізоване опалення та постачання 
гарячої води - ще 10.8 млрд грн., за електроенергію - ще 3.9 млрд грн., за утримання 
будинків, холодну воду, вивезення сміття тощо - ще плюс 7.3 млрд грн. Громадяни 
вже по шию в боргах, то чим вони платитимуть по нових тарифах?



Нині Україна і Міжнародний Валютний Фонд домовилися про новий кредит на 
2019 рік завбільшки 3,9 мільярда доларів. Виникає логічне питання: а як олігархічна 
влада збирається віддавати цей кредит? Чи правильніше спитати, скільки 
коштуватиме газ для населення у 2019-му? 10 грн за кубометр? Чи може 100? Тут 
будь-яку космічну суму назвеш - рано чи ще раніше вони обов'язково зреалізують.

І це все в ситуації, кали реально населення України має платити за газ у 5-6 
разів менше! Щороку «Укргазвидобування» та приватні компанії дістають з 
українських надр понад 20 млрд кубометрів газу. В той же час, населення України 
споживає усього 17 млрд кубометрів, отже вітчизняного газу нам цілком вистачає.

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

Ця влада псевдореформаторів справді йде своїм шляхом до життя по-новому -  
до життя в Україні без українців. Напередодні виборів, добре відчуваючи, що красти 
залишилось недовго, і добре знаючи, що українці вміють терпіти, вони намагаються 
скроїти з нас з вами по повній програмі. Втім, засліплені наживою вони забувають 
про найважливіше: чаша терпіння давно переповнена.

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 депутати Почаївської міської ради, в такій тяжкій ситуації 
зобов’язані стати на захист людей, що нас обирали та звернутися до Президента 
України з вимогою скасувати це злочинне по відношенню до людей рішення 
Кабінету Міністрів України про підвищення ціни на природній газ.

У відповідності до п. 15 с. 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 вищенаведене, 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.

Окрім того ми, депутати Почаївської міської ради, пропонуємо низку заходів, 
які дозволять вивести країну із енергетичної кризи, а не впроваджувати антинародну 
тарифну політику:

1. Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України за 
принципом: “зменшення споживання, збільшення видобутку, диверсифікація 
джерел”.

2. Ухвалити державну програму розвитку та впровадження 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.

3. Зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі. Провести енергоаудит, 
повну інвентаризацію видобутку тавиробництва усіх видів енергоносіїв, встановити 
реальних власників, наявність та законність отриманих ліцензій підприємств вугле-, 
газо- і нафтовидобутку.

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

5. 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.

6. Зруйнувати корупційні схеми в енергетичній галузі. 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.

7. Ухвалити державну програму розробки родовищ енергоносіїв. 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.

8. Створити власний замкнутий ядерний цикл на основі вітчизняної сировини. 
Побудувати державну інфраструктуру, необхідну для зберігання та утилізації 
відпрацьованого ядерного палива.

9. Забезпечити вільний доступ до електричних мереж малим виробникам 
електроенергії

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

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

корисних копалин, дорогоцінних природних органічних сполук, мінералів тощо.

Схвалено
Рішенням Почаївської міської ради 

від «  » жовтня 2018 року


