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Звернення депутатів Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП 

щодо підвищення тарифів на електричну енергію в Україні 

 

Сьогодні в країні зберігається важка епідеміологічна ситуація, 
спричинена вірусом СОVID-19, поглиблюється криза в економіці, зростає 

безробіття та рівень бідності. Платоспроможність українських родин 
погіршилась, а ціни на електричну енергію невпинно ростуть, а разом із ними 
накопичуються борги населення. За таких умов додаткове підвищення цін на 
електричну енергію для населення та закладів і установ соціального 
спрямування перетворюється на чинник дестабілізації ситуації як в країні, так і 
у нашому місті, веде до зростання соціальної напруженості, політичної 
нестабільності та економічних потрясінь. Зокрема, нашу глибоку стурбованість 
викликають рішення Кабінету Міністрів України, щодо відміни пільгового 
тарифу на споживання електричної енергії, яка використовується для опалення 
помешкань багатоквартирних будинків нашого міста. 
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У 2010 році всі багатоквартирні будинки м. Помічна Кіровоградської 
області, а їх більше 100, були переведені на альтернативний вид опалення - 
електроопалення. На опалювальний період надавалася норма використання у 

межах 3000 кВт/год на 1 споживача за пільговим тарифом. На сьогодні 
опалення двокімнатної квартири буде коштувати біля 2500 грн. Це непід’ємна 
сума для пересічного містянина, тому що переважна більшість мешканців 
зубожіла та перебуває за межею бідності. 

Також не менш турбує підвищення тарифу на водопостачання та 
водовідведення до 46,87 грн. за 1 м3. Враховуючи той факт, що люди з 
водомережі отримують технічну воду, то вартість її, на нашу думку, занадто 
висока. 

Стаття 48 Конституції України гарантує кожному громадянину України 
право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло. Враховуючи, рівень реальних доходів населення, 
подальше підвищення цін на енергоносії та комунальні тарифи призведе до 
прямого порушення цих прав українських громадян. 

Ми звертаємось до Президента України, як Гаранта Конституції, вжити 
невідкладних заходів для недопущення зростання цін на електричну енергію 
для населення та закладів і установ соціального спрямування. 

Закликаємо Верховну Раду України ввести мораторій на підвищення цін 
на комунальні послуги та електроенергію для населення та закладів і установ 
соціального спрямування.  

 

Звертаємось до Кабінету Міністрів України із закликом відмінити свої 
рішення щодо скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення 
та відмовитись від намірів подальшого підвищення тарифів. 

Пропонуємо: забезпечити побутових споживачів та заклади і установи 
соціального спрямування більш дешевою електроенергією атомної енергетики. 

На підставі вищевикладеного, враховуючи широкий суспільний резонанс, 

що може призвести до зростання соціальної напруги, Помічнянська міська рада 
висловлює протест проти зростання у 2021 році цін на електроенергію, 
підвищення тарифів на комунальні послуги. Тому, просимо вас всебічно та 
об’єктивно розібратись у ситуації, що склалася з тарифами на електроенергію, 

водопостачання та водовідведення, вжити відповідних заходів щодо перегляду 
нових тарифів та недопущення їхнього необгрунтованого зростання у 
майбутньому, посилити заходи соціального захисту населення. 

Депутати міської ради 
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