
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 10.03.2021 № 6/VIII-285 

м. Краматорськ 
 
 
 

Про звернення депутатів 

Краматорської міської ради VIІI 

скликання до керівництва Головного 

управління СБУ в Донецькій та 

Луганській областях, Краматорської 

місцевої прокуратури, Краматорського 

районного управління поліції ГУНП в 

Донецькій області щодо правомірності 

дій ПАТ «По газопостачанню та 

газифікації «Донецькоблгаз» 
   
   
 
 

Відповідно до Конституції України, Регламенту Краматорської міської ради VIІI 

скликання, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
        1. Підтримати звернення депутатів Краматорської міської ради VIІI скликання до 

керівництва Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, Краматорської 

місцевої прокуратури, Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій 

області щодо правомірності дій ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» 

(додається). 
 

2. Звернення направити до Головного управління СБУ Донецькій та Луганській 

областях, Краматорської місцевої прокуратури, Краматорського районного управління 

поліції ГУНП в Донецькій області.  
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради. 

 
 
 
 
Міський голова О.В. Гончаренко 

 
 
 
 
 



 
Додаток  

         до рішення міської ради 
         10.03.2021 № 6/VIII- 285 
 

Звернення 
 

депутатів Краматорської міської ради VIІI скликання до керівництва Головного 

управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, Краматорської місцевої прокуратури, 

Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області щодо 

правомірності дій 
 ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» 

 
Ми, депутати Краматорської міської ради, стурбовані ситуацією, яка склалася 6 та 7 

березня 2021 року в місті Краматорськ та по всій Донецькій області, а саме фактом 

відключення від газопостачання 8 (восьми) котелень ОКП «Донецьктеплокомуненерго» ВО 

«Краматорськміжрайтепломережа» співробітниками ПАТ «По газопостачанню та газифікації 

«Донецькоблгаз».  
Незаконне відключення подачі газу в зазначені котельні унеможливило своєчасне та 

якісне надання послуг з теплопостачання населенню, що є неприпустимим в зимовий період 

в умовах зниженої температури атмосферного повітря та таким, що порушує конституційні 

права громадян України. 
Окремо вважаємо за необхідне повідомити про порушення компанією 

«Донецькоблгаз» приписів  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 

березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в 

умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з метою протидії 

поширенню коронавірусу COVID-19 ліцензіатам, що здійснюють діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, на період дії карантину необхідно призупинити 

винесення попереджень, здійснення відключень, застосування інших санкцій по відношенню 

до побутових споживачів. 
Ми зауважуємо, що хоча зазначені приписи мораторію і розповсюджуються на 

побутових споживачів, проте відключення від подачі газу теплопостачаючої організації 
безумовно унеможливлює надання послуг останнім, що в свою чергу призводить до 

порушення наданих державою гарантій споживачам комунальних послуг. 
Також, газопостачальником порушено умови Меморандуму між Кабінетом Міністрів 

України в особі міністра розвитку громад та територій та першого заступника міністра 

енергетики, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогаз України» і мерами українських міст про 

взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого 

постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам України, що мали 

забезпечити стале проходження опалювального сезону 2020-2021 та підготовку до 

наступного.  
Зокрема, зазначеним меморандумом визначено, що теплопостачальні підприємства 

гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його побутовим 

споживачам упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств 

було передбачена відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою 

ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.  



Вважаємо такі дії особливо цинічними через вчинення їх в період пандемії 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Враховуючи вищенаведене, Краматорська міська рада, в інтересах територіальної 
громади, звертається до Вас з вимогою надати належну правову оцінку діям посадових осіб 

ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» щодо відключення від 

газопостачання  8 (восьми) котелень ОКП «Донецьктеплокомуненерго» ВО 

«Краматорськміжрайтепломережа» та притягнути до відповідальності винних осіб у 

встановленому діючим законодавством порядку. 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            І.І. Сташкевич   


