
Звернення Чернігівської міської ради до Кабінету Міністрів України  

щодо недопущення підвищення цін на газ і електроенергію без завчасного про 

це попередження та впровадження адекватних компенсаційних заходів з боку 

держави для усіх соціально незахищених верств населення з обов’язковим 

попереднім їх роз’ясненням 

 

Підвищення вартості електроенергії, природного газу та послуг з його 

розподілу призвели до резонансного зростання соціальної напруги у м. Чернігові. 
 

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 

№ 1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 

червня 2019 року № 483» з 01.01.2021 до 31.03.2021 встановлено фіксовані ціни 

на електричну енергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн /кВт год. 

Тим самим відмінено «пільгову» вартість електроенергії розміром 

0,90 грн /кВт год. до 100 кВт год. на місяць. 

Крім того, з 01.01.2021 відбулося зростання вартості газу. Порівнюючи з 

груднем 2020 року, на 11,5 % зросла ціна природного газу ТОВ «Чернігівгаз 

Збут» (з 8,88 грн/ м
3
 до 9,90 грн/ м

3
) і на 72 % (з 1,128 грн/ м

3
 до 1,944 грн/ м

3  
з 

урахуванням ПДВ) зросли тарифи на послуги з розподілу природного газу АТ 

«Оператор газорозподільної системи «Чернігівгаз» відповідно до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 30.12.2020 № 2786. 
 

Підвищення цін на енергоносії призведе до зростання вартості товарів і 

послуг та суттєвого збільшення витрат усіх домогосподарств, в першу чергу, з 

оплати комунальних платежів. Так, в середньому родина м. Чернігова, яка 

використовує газ для опалення житла, через підвищення тарифів у січні місяці 

має сплатити на 500-600 грн або 18 % більше, ніж у попередньому місяці. Це 

при тому, що до підвищення тарифів середній розмір платежів родини за 

житлово-комунальні послуги в опалювальний період складав 3 – 3,5 тис. грн за 

місяць. 
 

Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» (статті 4, 9) 

державна цінова політика як складова державної економічної та соціальної 

політики, разом з іншим, має забезпечувати протидію зловживанню 

монопольним становищем у сфері ціноутворення та соціальні гарантії 

населенню в разі зростання цін. Кабінет Міністрів України і органи виконавчої 

влади мають послідовно вживати заходів щодо забезпечення соціальних 

гарантій населенню, насамперед малозабезпеченим сім’ям, шляхом 

запровадження системи компенсаційних виплат у зв’язку із зростанням цін, а 

також індексації грошових доходів соціально-економічних груп населення. 
 

Враховуючи викладене вище та зважаючи на постійне зростання 

заборгованості населення за комунальні послуги через зменшення його 

платоспроможності, у тому числі у зв’язку зі спадом економічної активності у 

період карантину, просимо вжити заходів щодо недопущення зростання цін на 

електроенергію, газ і його розподіл та наголошуємо на нагальній необхідності 

об’єктивного перегляду державної програми соціального захисту населення. 

Система пільг та субсидій має забезпечувати реальне зменшення фінансового 

навантаження на відповідні найменш захищені верстви населення, що 



неспроможні сплачувати за комунальні послуги в повному обсязі. Крім того, 

компенсаційні заходи з боку держави повинні попередньо плануватися 

відповідно до очікуваних змін рівня життя населення і, перед прийняттям рішень 

про підвищення вартості енергоносіїв та, як наслідок, тарифів на комунальні 

послуги, обов’язково роз’яснюватися щодо їх впливу на кожну з соціально 

незахищених верств населення.  

Наразі, з урахуванням необхідності здійснення сукупності витрат для свого 

життєзабезпечення, мешканці міста з розміром доходів меншим, ніж середня 

заробітна плата з розрахунку на члена сім'ї, не завжди можуть своєчасно і в 

повному обсязі сплачувати за комунальні послуги. Менш захищені верстви 

населення (пенсіонери, особи з інвалідністю, працівники з мінімальним рівнем 

оплати праці) вимушені реально відмовляти собі в найнеобхіднішому – в якісних 

продуктах харчування, одязі, ліках. 

Підкреслюємо, що тільки за умови комплексного вирішення зазначених 

проблем можливе уникнення негативних соціальних наслідків в державі. 

 

 

Звернення прийняте Чернігівською  

міською радою 28 січня 2021 року 

на 4 сесії 8 скликання 


