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HaNs вiд

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

Виконавчий коцлiтет Мачухiвськоi сiльськоi ради, представляючи iнтереси
Мачухiвськоi територiальноi громади, дуже стурбований ситуацiею щодо
чергового пiдвищення тарифiв на житлово-комунальнi послуги. В сучасних не
спиятливих умовах трив€Lлого карантину, зростання безробiття та рiвня бiдностi
громадян, особливо в сiльськiй мiсцевостi, падiння економiки, продовжусться
тиск на громадян шляхом постiйного пiдвищення тарифiв на житлово-
KoMyHaJIbHi послуги, простi люди' стають заручниками комунаJIьних платежiв
намагаючись вижити в нашiй KpaTHi .

Хоча на початку карантину влада УкраТни запевняла, що тарифи на
комунальнi послуги не будуть пiдвищуватися пiд час дii в YKpaiHi карантину.
ПРОте, згiдно з отриманими сiчневими <<платiжками)), тарифи на гш,
електроенергiю та на послуги з розподiлу природного газу значно зросли.

ТРеТiй мiсяць поспiль в YKpaTHi зростають цiни на газ i, як анонсовано,
бУЛУть Зростати i надалi. Bci постачальники г€ву переглянули своi цiни i в
середньомУ зростаннЯ пО ринкУ склалО 25%. Рiзниця в цiнi газу у рiзних
постачаJIьникiВ досягае З5%. I-{e пов'язано з тим, що в Украiнi, згiдно з
методикОю розрахункУ цiни на газ, орiентиром е паритет iмпорту. Оптова цiна
газу всерединi краIни встановлюсться, виходячи з ситуацii та ринковоi
кон'юнктури, якi на даний момент сформувалися в европi. Подорожчання газу
призвело до зростання платiжок за опаJIення, пiдвищення цiн на товари та
послуги, що в умовах сьогодення, коли держава продовжуе складну боротьбу з
пандемiсю KopoнaBipycy CovID-19, та буле додатковим фiнансовим тягарем для
громадян.

в перiод коронакризи влада мас пiдтримати бiзнес i людей та встановити
мораторiй на пiдвищення будь-яких тарифiв. Питання змiни тарифiв для
громадян можливо розглядати лише пiсля виходу нашоI держави з кризи,



вiдновлення у повному обсязi роботи Bcix галузей економiки, стабiльноi ситУацii
на ринку працi, зростання рiвня доходiв i рiвня життя громадян.

Враховуючи зазначене, висловлюемо категоричниЙ протест проТи

зростання у 2021 роцi цiни на природний гш, електроенергiю, пiдвиЩення
тарифiв за розподiл (лоставку) природного г€ву для гЕворозподiльних компанiЙ й

вимагаемо вiд Кабiнету MiHicTpiB Украiни :

1. не пiдвищувати тарифи на природний газ та електроенергiю;
скасувати пiдвищення тарифiв на природний г8, послуги розподiлу
гIриродного г€tзу та електроенергiю з 01.0|.2021 року;
привести тарифи на послуги розподiлу природного газу до сдиного

значення для всlх громадян краlни;
4. забезпечити функцiонування на територii краiни нез€шежних iнститучiй

для здiйснення контролю щодо якостi природного г€ву;

5. на законодавчому piBHi розробити
затвердити механiзми щодо компенсацii коштiв за використання
газотранспортних мереж, прокладених за власнi кошти громадян, а також

щодо сплати орендноi плати за землю пiд мережею мiсцевих г€вопроводiв;

6. передбачити додатковi заходи за рахунок коштiв державного бюджету

для соцiЕLпьного захисту громадян.
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