
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  
третьої сесії восьмого скликання 

 

 

23 грудня 2020 року № 167 

 

 

Про звернення Пирятинської міської ради  

щодо недопущення збільшення тарифу  

на послуги розподілу природного газу 

 

 

 Відповідно до статей 25, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити звернення Пирятинської міської ради до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг та АТ„ЛУБНИГАЗ“ щодо недопущення збільшення 

тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ„ЛУБНИГАЗ“ 

(додається). 

2. Рішення надіслати Національній комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Кабінету Міністрів 

України та АТ„ЛУБНИГАЗ“ 

3. Звернення опублікувати в газеті „Пирятинські вісті“, розмістити на 

інтернет-сторінці Пирятинської міської ради та оприлюднити в інших засобах 

масової інформації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 

Пазюка С.Г. та постійні комісії міської ради з питань прав людини, законності, 

культури, молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.) та з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 

 

 

 

Міський голова А.СІМОНОВ 

 

 

 



   Додаток 

   рішення третьої сесії 

   Пирятинської міської ради 

   восьмого скликання 

   23 грудня 2020 року № 167 

 

 

Національній комісії, що 

здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та  

комунальних послуг 

 

АТ „ЛУБНИГАЗ“ 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

щодо недопущення збільшення тарифу на послуги розподілу  

природного газу для АТ „ЛУБНИГАЗ“ 

  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 16 грудня 2020 року 

оприлюднила постанову „Про встановлення тарифу на послуги розподілу 

природного газу для АТ „ЛУБНИГАЗ“, відповідно до якої передбачено 

встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу у розмірі 2,45 грн 

за 1 м
3
 на місяць (без урахування ПДВ) з 1 січня 2021 року. З урахуванням 

податку на додану вартість новий тариф на розподіл газу для жителів 

Пирятинської міської територіальної громади складе 2,94 гривні. Такий розмір 

тарифу ляже непомірним тягарем на мешканців Пирятинської міської 

територіальної громади, зокрема на соціально незахищені верстви населення та 

пенсіонерів, які і так знаходяться на межі виживання, обираючи між опаленням 

та продуктами харчування. 

Ми, депутати Пирятинської міської ради, враховуючи думку громади, 

вважаємо, що таке підвищення тарифу на розподіл газу є недопустимим, 

оскільки призведе до негативних фінансових та соціальних наслідків для 

жителів Пирятинської міської територіальної громади, особливо в сьогоднішніх 

умовах пандемії Covid-19. 

Ми, депутати Пирятинської міської ради, просимо переглянути постанову 

„Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для                     

АТ „ЛУБНИГАЗ“, оскільки не маємо підтвердження щодо проведення 

громадських слухань на території Пирятинської міської територіальної громади 

з обговорення питання підняття тарифу. 

 

 

Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 


