
ПРОЄКТ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України, 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія 

"Нафтогаз України"» щодо забезпечення операторів газорозподільних мереж 
Полтавщини природним газом для виробничо-технологічних потреб за ціною, 

затвердженою у тарифі на послуги розподілу природного газу, або за соціальною 
ціною для категорії «побутові споживачі» 

 
 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою уникнення соціальної напруги серед 
споживачів природного газу Полтавщини, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

 1. Прийняти Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету 
Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, Акціонерного товариства «Національна 
акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо забезпечення операторів 
газорозподільних мереж Полтавщини природним газом для виробничо-технологічних 
потреб за ціною, затвердженою у тарифі на послуги розподілу природного газу, або 
за соціальною ціною для категорії «побутові споживачі», що додається на 1 аркуші. 

 
 2. Надіслати Звернення на адресу Кабінету Міністрів України, Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України».  

 

 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Полтавської обласної ради до Кабінету Міністрів України, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, Акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"» щодо 

забезпечення операторів газорозподільних мереж Полтавщини природним 

газом для виробничо-технологічних потреб за ціною, затвердженою у 

тарифі на послуги розподілу природного газу, або за соціальною ціною для 

категорії «побутові споживачі» 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2021 року № 1011 

«Деякі питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України» до основних напрямів діяльності віднесено: 

− постачання природного газу операторам газорозподільних мереж для 

покриття виробничо-технологічних витрат природного газу відповідно до умов 

встановлення тарифів на розподіл газу; 

− приведення умов розрахунків у договорах на постачання природного 

газу операторам газорозподільних мереж у відповідність з умовами розрахунків 

побутових споживачів. 

В умовах відсутності на ринку України природного газу за ціною, яка 

закладена в тарифі на послуги розподілу природного газу для операторів 

газорозподільних мереж Полтавщини на поточний рік у розмірі 7020 грн                            

за тис. куб. м (з ПДВ), підприємства не в змозі провести закупівлю природного 

газу для забезпечення газорозподільних мереж технологічним газом, в тому 

числі належним тиском, сумісним із вимогами до їх надійної експлуатації. 

Технологічно процес доставки природного газу всім категоріям 

споживачів, приєднаним до газорозподільної системи, неможливий без 

наявності достатніх обсягів газу для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат  

та виробничо-технологічних витрат. Наразі, вартість природного газу на 

нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу у 

затвердженій постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, структурі тарифу для 

операторів газорозподільних мереж Полтавщини не передбачає можливості для 

подальшої закупівлі природного газу за поточною ринковою ціною, яка сягає до                      

40 000 грн за тис. куб. м.  

У зв’язку з вищевикладеним, просимо забезпечити операторів 

газорозподільних мереж Полтавщини природним газом для покриття об’ємів 

(обсягів) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу 

в газорозподільних мережах для забезпечення фізичного балансування 

газорозподільних мереж та власної господарської діяльності операторів 

газорозподільних мереж Полтавщини з ресурсу НАК «Нафтогаз України» за 

ціною, затвердженою у діючому тарифі на послуги розподілу природного газу, 

або за діючою на сьогодні соціальною ціною за категорією «побутові 

споживачі».  

Прийнято на пленарному засіданні 

восьмої сесії обласної ради восьмого 

скликання  

09 грудня 2021 року 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради 

до Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 

України" щодо забезпечення операторів газорозподільних мереж 

Полтавщини природним газом для виробничо-технологічних потреб за 

ціною, затвердженою у тарифі на послуги розподілу природного газу, або за 

соціальною ціною для категорії "побутові споживачі"» 

 

Розробники проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та 

зв’язку. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: уникнення соціальної напруги серед споживачів природного газу 

Полтавщини. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі листа АТ «Оператор 

газорозподільної системи «Полтавагаз» від 03.11.2021 № 04/19397. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення базується на необхідності забезпечення 

операторів газорозподільних мереж Полтавщини природним газом для 

виробничо-технологічних потреб за ціною, затвердженою для у тарифі на 

послуги розподілу природного газу, або за соціальною ціною для категорії 

«побутові споживачі». 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення є прийняття та направлення звернення до Кабінету 

Міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, Акціонерного товариства 

«Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"». 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2021 року № 1011 «Деякі 

питання діяльності акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія 

"Нафтогаз України"».  
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з 

обласного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняте рішення дасть можливість ініціювати вирішення питання 

забезпечення операторів газорозподільних мереж Полтавщини природним газом 

для виробничо-технологічних потреб за ціною, затвердженою для у тарифі на 

послуги розподілу природного газу, або за соціальною ціною для категорії 

«побутові споживачі». 

 

 

 

Голова постійної комісія  

обласної ради з питань  

житлово-комунального  

господарства, енергозбереження,  

будівництва, транспорту та зв’язку С. БЄЛАШОВ 


