
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(П'ята сесія) 

РІШЕННЯ 

 
від 26.05.2016. № 169-5/2016 
м. Івано-Франківськ 

 
 

Про звернення 
обласної ради 

 
 
 
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” обласна рада 

вирішила: 

1. Схвалити звернення до Президента України П. Порошенка, Голови 
Верховної Ради України А. Парубія, Прем'єр-міністра України В. Гройсмана 
щодо підвищення цін на природний газ для населення та виробників теплової 
енергії (додається). 

2. Рішення надіслати Президенту України П. Порошенку, Голові Верховної 
Ради України А. Парубію, Прем'єр-міністру України В. Гройсману, обласним 
радам. 

3. Рішення опублікувати в газеті “Галичина”, розмістити на інтернет-сторінці 
обласної ради та оприлюднити в інших засобах масової інформації області. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 
обласної ради В. Гладія. 

 
 
 
 

Голова обласної ради Олександр Сич 

 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення обласної ради 
від 26.05.2016. № 169-5/2016 

Президенту України 
П. Порошенку 

Голові Верховної 
Ради України 
А. Парубію 

Прем’єр-міністру України 
В. Гройсману 

Звернення 

Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, виступаючи на захист 
інтересів мешканців Прикарпаття, заявляємо категоричну незгоду з рішенням 
Уряду щодо підвищення цін на природний газ для населення та виробників 
теплової енергії. 

Країна знаходиться у кризовому становищі, економічна ситуація складна, 
катастрофічно знижується рівень життя людей, зростає соціальна напруга. 

Незважаючи на негативну реакцію українського суспільства, новий Кабінет 
Міністрів України продовжує втілювати в життя корупційні схеми своїх 
попередників. Замість проведення справжніх ефективних реформ, зменшення 
обсягів тіньової економіки, подолання корупції та монополії в енергетичному 
секторі, новостворений Уряд 27 квітня 2016 року збільшив фінансове 
навантаження на українців, прийнявши постанову № 315 “Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 року № 758”. 

Рішення Уряду передбачає скасування соціальної норми, а саме 
1200 кубометрів газу за пільговою ціною – 3600 гривень за тисячу кубометрів 
газу, натомість запроваджена фактично збільшена вдвічі єдина ціна на газ для 
всіх українців - 6879 гривень. За основу взята середньоєвропейська 
прогнозована ціна на імпортний газ - 4942 гривень за тисячу кубометрів. 

Разом з тим, Україна є другою країною Європи за кількістю видобутого газу. 
Ціна українського газу в 2015 році становила 1590 гривень за тисячу кубічних 
метрів, що в 4 рази менше за середньоєвропейську. Саме тому, враховуючи 
вартість газу власного виробництва, тарифи для населення повинні бути значно 
нижчими.  

З першого травня Уряд збільшив мінімальні заробітну плату та пенсію на 
5,2%, а ціну на газ – на 91%. Запроваджений механізм субсидіювання не здатен 
компенсувати витрати населенню. 

Вважаємо підвищення тарифів на газ економічно необґрунтованим і 
соціально несправедливим. 

З огляду на вищезазначене, вимагаємо: 
- відмінити дію постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 р.  

№ 315 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 
2015 року № 758”; 

- терміново переглянути та знизити встановлені тарифи на природний газ 
для населення та виробників теплової енергії до обґрунтованого рівня; 

- для забезпечення побутових потреб населення використовувати 
природний газ українського виробництва. 

Прийняття зазначених вимог дозволить уникнути зростання соціальної 
напруги та сприятиме підвищенню рівня життя людей. 

 
Прийнято на п'ятій сесії Івано-Франківської 
обласної ради сьомого демократичного скликання 
26 травня 2016 року 


