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Міському голові
Віталію Бузилю

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Шановний пане голово!
Керуючись Регламентом Шепетівської міської ради VIIІ скликання,
відповідно до ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,
ч.7 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», прошу
включити в порядок денний чергової сесії міської ради VIIІ скликання, що
відбудеться 30 вересня 2021 року, Звернення до Президента України
Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо недопущення підвищення тарифів на газ та електроенергію.
Текст звернення додається.

З повагою
21.09.2021

Валентина Прохорчук

Проект В. Прохорчук

Україна
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
______сесії міської ради VIIІ скликання

від «30 » вересня 2021 р.

№

м. Шепетівка

Про звернення Шепетівської міської ради до
Президента України Володимира Зеленського,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення
тарифів на газ та електроенергію.
Розглянувши депутатський запит депутатки Шепетівської міської ради Прохорчук
В.П., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів на газ та
електроенергію (текст звернення додано).
2. Опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку
(голова комісії Прохорчук В.П) та секретаря Шепетівської міської ради Вознюка Р.П.

Міський голова

Віталій Бузиль

Додаток до рішення
______сесії міської ради VIIІ скликання
______ від_________________

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Шепетівської міської ради VIII скликання
до Президента України Володимира Зеленського,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
Ми, депутати Шепетівської міської ради VIII скликання, занепокоєні
підвищенням тарифів на газ та електроенергію, в результаті чого в країні
спостерігається напружена соціально-економічна ситуація, яка призводить до
різкого зниження рівня життя кожного громадянина та загрожує знекровленням
бюджетів місцевих громад.
НАК «Нафтогаз», використовуючи своє монопольне становище, з 1
червня підвищили ціну на газ для населення на 50% - до 12 грн за кубометр.
Постачальники в регіонах уже оприлюднили свої ціни на природній газ, який
постачатиметься в рамках базової річної пропозиції і вони є вищими, ніж
попередні - 6,99 гривні за кубометр газу, приблизно 8 гривень. Проте
пропонується цікава новація: люди повинні укласти річний контракт, за яким
рівномірно платити протягом року. Тобто спожив газ — не спожив, а плати. А у
випадку затримки оплати – фінансові санкції.
Наступне: у тарифі на тепло, газ складає приблизно 75−80% собівартості.
Підвищення тарифів на газ вдвічі, і відповідно зростання ціни на тепло, не
витримають 80% людей в країні! Борги українців за комунальні послуги у
підсумку перевищать 100 млрд грн, а тарифи на тепло зростуть на 57%.
Але, це лише один бік проблеми. Різницю у тарифах на послуги ЖКГ, яка
виникне внаслідок збільшення ціни на блакитне паливо та електроенергію,
намагаються перекласти на місцеві бюджети. Отже, замість розвитку –
проїдання фінансових ресурсів, які можна було б спрямувати на розвиток
територіальних громад. Керівники вимушені укладати контракти на
забезпечення газом тепломереж, хоча ресурсу оплатити блакитне паливо за
новими цінами та різницю у тарифах в бюджетах громад не має.
Водночас вартість газу вітчизняного видобутку, за офіційними
повідомленнями, складає 2 гривні 30 копійок. НАК «Нафтогаз України»
викуповує видобутий всередині держави газ у своїх дочірніх компаній
«Укрнафта» та «Укргазвидобування», зокрема в останньої - за 2,84 гривні. Якщо
до цього додати вартість зберігання та транспортування, то отримаємо лише 3,5
– 4 грн за кубометр. Ось ціна українського державного газу, якого цілком
достатньо для населення України та теплокомуненерго!

Середня ціна імпортного газу, який знаходиться сьогодні в українських
сховищах і належить українському народу, становить 3,6 грн. Коли ми читаємо
звіти про рекордне закачування газу, на сьогодні на 25% у сховищах більше газу,
ніж у минулому році, виникає питання – на якій підставі споживачам піднімають
ціну? Чому НАК «Нафтогаз» - структура, яка не видобуває газ, не транспортує
газ, збільшила кількість персоналу, за останній рік, у 1,2 рази? Утримання цього
монополіста обходиться державі 3,5 млрд грн!
Ми переконані, що причиною тарифної кризи стали дії уряду, НАК
«Нафтогаз України» і державного регулятора НКРЕКП. Сьогодні в Україні НАК
«Нафтогаз» є монополістом на енергетичному ринку і встановлює такі ціни на
газ, які призводять до накопичення величезних боргів населення та
теплокомуненерго.
Сотні мільярдів гривень будуть забиратися в українців, а неспроможність
заплатити за послуги ЖКГ призведе до соціальних вибухів!
Враховуючи вище зазначене, депутати Шепетівської міської ради
висловлюють категоричний протест проти зростання ціни на природній газ та
електроенергію.
Звертаємося до Президента України Володимира Зеленського, як Гаранта
Конституції, вжити невідкладних заходів для недопущення зростання цін на
природній газ та електроенергію для населення.
Звертаємося до Верховної Ради України розглянути можливість введення
мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення. Тому що,
люди не мають платити за газ більше, аніж він обійшовся державній монополії.
Зробити систему ціноутворення прозорою, ліквідувавши сумнівних
монополістів-посередників.
Закликаємо Кабінет Міністрів України переглянути свої рішення та
відмовитися від подальших намірів підвищення тарифів. Негайно запровадити
адекватне державне регулювання тарифів по всій території України.

