
                                                                                      

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів  Софіївської селищної ради Дніпропетровської області  до 
Президента України В. Зеленського та Прем’єр - міністра України 

- Д. Шмигаля щодо підвищення тарифів на природній газ, тепло та 
електроенергію. 

Початок 2021 року розпочався із невтішних для мешканців громад 
України новин: зросли тарифи на природній газ, тепло та електроенергію. 
Напружена ситуація навколо підняття тарифу на газ, його розподіл і 
транспортування досягла свого апогею і спричинила соціальну напругу серед 
населення. Люди обурені різким і необґрунтованим на їх погляд підняттям 
тарифу, зневірені антикризовою політикою уряду та обіцянками Президента 
України Володимира Зеленського «встановити справедливі тарифи». 

Після проголошення незалежності, Україна мала б рухатися до Європи, 
запроваджуючи прогресивні економічні, політичні, правові та соціальні 
стандарти життя демократичних розвинених країн Заходу. В Європі населення 
платить за якість газу, його кілокалорії, а в Україні за кубометри, тому і дурять 
побутових споживачів газові шахраї.  

Ми, депутати Софіївської селищної ради самі обурені і підтримуємо 
обурення  громад щодо підвищення ціни на газ та його транспортування для 
побутових споживачів. По всій території України ( це видно із теленовин та 
дописів українців у соцмережах) обурені тим, що піднімається комерційна 
ціна і ми стаємо заручниками монополістів.  

І це при тому, що влітку "Нафтогаз" закачав рекордний обсяг газу по 
2,50 грн. і, як нас переконували, цього буде достатньо на опалювальний 
сезон.  Влітку 2020 року закачано найбільше газу за остані роки і по самій 
низькій  ціні за остані десять років , так ще й закачано у газосховища 60% 

газу власного видобутку.  

НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг) повинна виступати регулятором на 
захисті прав споживачів, а не «злою мачухою» для українців. НКРЕКП може 
встановлювати нові тарифи лише після громадських слухань. Останніми 

роками ці слухання перетворились на формальність і зараз точно настав час це 
змінити. НКРЕКП та Кабінет Міністрів України повинні нарешті почути 
людей. 



Підвищення ціни на газ та електроенергію потягне за собою підвищення 
тарифів на тепло та воду. До того ж підвищення також призведе до зростання 
цін на продукти харчування. 

          Ми всі розуміємо, що це чиясь приватна власність і підвищення ціни 
спрямоване на їх збагачення. Та це не означає, що вони можуть безконтрольно 
експлуатувати надра і чхати на правила цивілізованого співіснування та 
співпраці. 

          Сподіваємося, що Ви, відчуваєте соціальну напругу, стурбованість 
суспільства щодо стану справ у нашій державі. За Вами – негайне і радикальне 
втручання у сферу, яка стає неконтрольованою і злочинною. Прийняті рішення 
провокують громадян до страйків, закликів до непокори, перекриття 
автошляхів, блокування роботи органів місцевого самоврядування. 
Просимо негайно накласти Урядом мораторій на підвищення тарифів на 
енергоносії та житлово-комунальні послуги для населення та повернути до 
себе довіру всіх пересічних громадян, а не залицяння олігархів. 

          Сподіваємось, що Ви  з порозумінням поставитеся до нашого звернення 

і  не допустите необґрунтованого підвищення цін і тарифів на енергоносії. 

         Надіємося на взаєморозуміння та вирішення питання на користь України 
та її громадян. 
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