
   

 БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  

03 березня 2021 № 4/280 

с.Боратин 

 

Про необхідність запровадження 

мораторію на зростання ціни 

природного газу та електроенергії   

 

  

З метою недопущення зростання цін на природний газ та його доставку, збільшення 

вартості електроенергії, соціальної напруги і подальшого зубожіння населення, відповідно 

до ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 20 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», Боратинська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернутися до Президента України, Голови Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України щодо необхідності запровадження мораторію на зростання ціни 

природного газу та електроенергії. 

2. Голові Боратинської сільської ради Яручику С.О. забезпечити направлення 

цього рішення до Президента України Зеленського В. О., Голови Верховної Ради України 

Разумкова Д. О., Прем’єр-Міністра України Шмигаля Д. А. 

3. Оприлюднити дане рішення на сайті Боратинської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, 

енергозабезпечення та будівництва. 

  

 

 

Сільський  голова                                                                                         Сергій ЯРУЧИК    

 



ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Боратинської сільської ради до Президента України, голови Верховної 

Ради України, Прем’єр-міністра України, НКРЕКП 

щодо недопущення підвищення цін на природній газ, електричну енергію та 

введення мораторію 

          Ми, депутати Боратинської сільської ради, які представляють інтереси громади, вкрай 

стурбовані ситуацією щодо чергового необґрунтованого підвищення цін на енергоносії для 

населення. 

В умовах економічної кризи та пандемії COVID-19, коли доходи українських сімей 

суттєво зменшилися, зростання цін на енергоносії створює соціальну напругу в області. 

Подорожчання природного газу та електроенергії спричиняє  збільшення вартості товарів 

та послуг. Водночас, через запровадження карантинних заходів багато людей стали 

безробітними, а доходи малого і середнього бізнесу скоротилися.  

Як депутати громади, не можемо стояти осторонь гострих проблем, які хвилюють 

мешканців нашої громади.  

На сьогодні Українська держава володіє достатнім потенціалом щодо повного 

забезпечення себе газом власного видобутку, а також, газом із підземних сховищ 

закупленого у літній період по закупівельній ціні. 

Звертаємо увагу, що державна політика у сфері житлово-комунальних послуг 

повинна базуватися на принципі регулювання тарифів з урахуванням досягнутого рівня 

соціально-економічного розвитку та природних особливостей регіону. 

Враховуючи складні обставини, зумовлені економічною кризою та пандемією 

COVID-19, з метою недопущення зростання соціальної напруги і подальшого зубожіння 

населення, вимагаємо негайно втрутитися у ситуацію на енергетичному ринку і вжити 

заходи для скасування постанов НКРЕП щодо зростання ціни на природний газ та його 

доставку, а також ціни на електроенергію та запровадити мораторій на зростання вартості 

енергоносіїв на період пандемії коронавірусу.  

Наголошуємо, що ситуація вимагає негайного розв’язання цієї проблеми та 

об’єктивної реакції Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України.  

 

  

 

Секретар ради                                                                                           Людмила Сахан             

 


