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ЗВЕРНЕННЯ 

 
депутатів Запорізької міської ради до Голови Верховної Ради України щодо 
підтримки проекту постанови № 9230 підготовленого фракцією Політичної 
партії «Опозиційний блок» у Верховній Раді України 
 

 

19 жовтня Кабінет міністрів прийняв Постанову № 867 та вніс зміни до 

постанови № 187 від 22.03.2017, згідно з якою ціни на газ для населення будуть 

зростати в три етапи. Газ подорожчає на 23,5% з 1 листопада цього року, а з 

січня 2020 року тариф за попередніми розрахунками складе більше 12 тисяч 

гривень за тисячу кубів. Це практично у два рази більше, ніж зараз! 

Рішення про чергове зростання вартості газу спричинить зростання 

тарифів на опалення і гарячу воду, а також - тотальне подорожчання майже 

усього. Мешканцям міста Запоріжжя доведеться платити за дорогий газ щодня, 

сплачуючи за товари та послуги, у вартість яких закладаються тарифи. 

Тенденція соціального навантаження на громадян стає все більш 

загрозливою. Як показник цього – постійне збільшення неплатежів за послуги 

ЖКГ. Вже зараз цей показник по Україні сягнув рекордної позначки і 

перевищив 40 мільярдів гривень. Тисячі запорізьких сімей – не виняток. Вони 

також не в змозі сплачувати комунальні послуги, які подорожчали за останні 

роки мінімум у сім разів! 

Викликає побоювання і той факт, що центральна влада скорочує витрати 

на субсидії. У бюджеті наступного року на них закладено 55 млрд. грн., хоча в 

нинішньому році ця сума становила 71 млрд. І при цьому за минулий 

опалювальний сезон заборгованість за послуги ЖКГ зросла з 18 млрд. до 32. 

Безперечно, це викликає збільшення боргу. Якщо в майбутньому 

опалювальному сезоні відбудеться криза неплатежів, як це прогнозують 

експерти, то підприємства, які постачають послуги ЖКГ, опиняться на межі 

виживання і в комунальній сфері станеться справжній колапс. 

Фракція Політичної партії «Опозиційний блок» у Верховній Раді України 

зареєструвала проект постанови №9230 з вимогою відмінити рішення про 

підвищення цін на газ, прийняте  на засіданні Кабміну 19 жовтня.  

Ми просимо  підтримати проект постанови № 9230, який підготовлений 

фракцією Політичної партії «Опозиційний блок» у Верховній Раді України. 

Громадяни України мають право користуватися якісними комунальними 

послугами за адекватними цінами, без корупційної та політичної складових. 

 

 

Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 

 


