
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Шоста сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28 травня 2021 № 266-6/2021 

село Пнів  

 

Про звернення сільської ради  
 

 

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України, статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Пасічнянської сільської 
ради восьмого скликання, сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Схвалити звернення до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо перегляду 

тарифу на послуги розподілу природного газу для жителів Пасічнянської 
територіальної громади у АТ «Івано-Франківськгаз». 

2. Звернення надіслати Національній комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних. 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

від 28.05.2021 №266-6/2021  

«Про звернення сільської ради» 

 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ми, депутати Пасічнянської сільської ради Надвірнянського району Івано-

Франківської області глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася з 
встановленим тарифом на послуги розподілу природного газу для АТ «Івано-

Франківськгаз», яке надає такі послуги жителям нашої громади. Жителі 
скаржаться на несправедливу та непомірну плату за цей вид послуг, який 
надається газопостачальними організаціями України для всіх без винятку 
побутових споживачів. 

Справа в тому, що ще з кінця 19 століття на території населених пунктів 
Битків, Пнів, Пасічна, котрі тепер входять до Пасічнянської сільської 
територіальної громади розпочався видобуток природного газу, який 
продовжується дотепер. Видобуток природного газу здійснюють НГВУ 
«Надвірнанафтогаз» ПАТ «Укрнафта» та ГПУ «Львівгазвидобування». 

До жителів нашої територіальної громади поступає природний газ, 
видобутий вказаними підприємствами на території нашої громади. Крім того, 
селище Битків взагалі не підключене до газотранспортної системи України 
через відсутність відповідної інфраструктури для доставки газу з інших джерел. 
Вказані факти нам підтвердили у ПАТ «Укрнафта» та ГПУ 
«Львівгазвидобування». 

Відповідно, АТ «Івано-Франківськгаз» здійснює транспортування газу до 
осель споживачів на досить малі відстані – не більше 15 кілометрів. І це по 
трубопроводах, які у більшості випадків будувалися за кошти жителів громади. 
В той же час тариф на послуги розподілу природного газу для жителів 
Пасічнянської територіальної громади у АТ «Івано-Франківськгаз» є 
найвищими в Україні! Вказане підприємство, не вклавши жодної копійки у 
мережі розподілу газу, отримує одну з найвищих плату за послуги розподілу 
природного газу. 

Вважаємо, що тариф на послуги розподілу природного газу для жителів 
Пасічнянської територіальної громади у АТ «Івано-Франківськгаз» є 
несправедливим, грабіжницьким і таким, що не відповідає дійсності. 

Враховуючи вищевикладене ВИМАГАЄМО: 

1. Забезпечити проведення аналізу чинного порядку визначення 
розміру та порядку плати за послуги розподілу природного газу АТ «Івано-

Франківськгаз» з точки зору можливостей зменшення фінансового 



навантаження на побутових споживачів та у разі доцільності - внесення змін до 
відповідних актів законодавства, спрямованих на розрахунок справедливого, 
обґрунтованого розміру плати за вказану послугу; спрощення порядку сплати. 

2. Переглянути тариф на послуги розподілу природного газу для 
жителів Пасічнянської територіальної громади у АТ «Івано-Франківськгаз» та 
зменшити його. 

3. Постійно здійснювати належний контроль за дотриманням АТ 
«Івано-Франківськгаз» законодавства щодо порядку розрахунку вартості 
послуги з розподілу природного газу. 

4. Розглянути можливість передачі газорозподільних систем 
(підвідних, вуличних газопроводів та споруд на них) у власність Пасічнянської 
територіальної громади. 

 

 

Прийнято на шостій сесії  
Пасічнянської сільської ради  
28 травня 2021 року 

 

 


