
ТАРИФНА ВАКХАНАЛІЯ ВЛАДИ МАРОДЕРІВ 

09 червня 2016 р. відбулось засідання Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на якій 

затверджено рішення про встановлення, на думку профспілкової сторони, 

безпідставно завищених тарифів на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води для потреб населення.  

У заході взяли участь заступник голови Київської міської державної 

адміністрації П. Пантелеєв, генеральний директор ПАТ «Київенерго» О. 

Фоменко, народні депутати, у т. ч. лідер партії «Батьківщина» Ю. 

Тимошенко, екс-міністр з питань ЖКГ О. Кучеренко, експерти та 

представники профспілок.  

Збільшення тарифів НКРЕКП вважає цілком обґрунтованим через 

зростання ціни на газ, тарифу на електроенергію, заробітних плат та 

необхідність модернізації мереж. 

З урахуванням попереднього підвищення тарифи на енергоносії буде 

збільшено: 
     на природний газ                 – вдвічі   (з 1 травня 2016 р.), 

     на опалення та гарячу воду  – в 1,8 – 2, 2 рази ( з 1 липня 2016 р.), 

     на холодну воду                  – на 30%  (з 1 вересня 2016 р.), 

     на електроенергію               – на 30% (з 1 жовтня 2016 р.). 

 

Лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко наголосила на тому, що ціна 

на газ економічно не обґрунтована. В структуру ціни закладено 51,9% 

податків, чого немає в жодній країні світу. Тому сама урядова постанова про 

підвищення ціни на газ є незаконною. Україна видобуває значно більше газу 

ніж споживає населення. Отже - ціна має бути значно нижчою. Діючі 

субсидії йдуть виключно компанії “Нафтогаз України” та великому бізнесу, 

що володіє приватизованими облгазами та обленерго. Люди не мають ніякого 

стимулу заощаджувати енергоносії та витрачатися на енергоефективність 

свого житла. Необхідно негайно зупинити розгляд даного питання про 

встановлення тарифів на тепло-  та водопостачання. Незаконні дії влади 

будуть оскаржуватися в суді.   

Екс-міністр з питань ЖКГ О. Кучеренко звернув увагу присутніх на   

системні порушення законодавства України при прийнятті цього рішення, на 

відсутність прозорої процедури встановлення ціни на газ та необхідності 

того, щоб Конституційний суд прийняв законне та справедливе рішення з 

цього питання. Стосовно субсидій - важко знайти приклад в історії реформ 

якоїсь країни, щоб більше ніж половина населення мала право на субсидії. І 

це вже  не лише економічна, а й гостра соціально-психологічна проблема. 

 На вимогу представника профспілкової сторони надати слово в 

обговоренні даного питання голова Комісії Д. Вовк зверхньо та зухвало 

висловився, що говорити про це потрібно було при підвищенні ціни на газ. 

Хоча профспілки категорично виступали проти цього підвищення. 



Таким чином, всупереч чинному законодавству та незважаючи на 

вимоги громадськості драконівські тарифи для населення були затверджені.  

В результаті неадекватного зростання рівня доходів населення при 

масштабному збільшенні цін і тарифів майже третина працюючих може 

потрапити до категорії отримувачів субсидій.  

Вихід з цього тупика лише один – негайний перегляд ціни на природний 

газ для населення, запровадження прозорої процедури встановлення 

економічно обґрунтованої ціни на газ, підвищення  заробітної плати  та 

пенсії, запровадження стимулюючої до енергозбереження системи адресних 

субсидій. 
 

 

Відділ соціальних питань 

та  охорони  праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


