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Заява депутатiв ПiдгороднеЕсько[ MicbKo[ ради ,Днiпровського району
!нiпропетровськоi областi

МIи, ДепУтати Пiдгоllодненськоi MicbKoi ради !нiпровського району
ЩнiпРОпетровськоi областi, висловJIюемо пiдтримку iнiцiативам Президента
УкраТни Володимира Зеленського щодо знюкення цiни на газ i тарифу на
розподiл.

Ми категорично засуджуемо спроби окремих полiтичних сiл
ВИКОРИСТаТи СпРаВедJIиве обуреншI людеЙ високими тарифами дтrя заробляння
полiтичних балiв. Це безвiдповiдально як щодо громадян, так i щодо держави.

РаЗом З тим, хочем() наголосити, що реапьними цричинами рiзкого
ЗРОСтан}uI BapTocTi гilзу cTaI} перехiд з cepIIHrI 2020 року до ринку гtву дJlя
наСелення, модель якого була )rхвалена ще в 2015 роui та не передбачала
pettлbнtlx запобiжникiв проти рiзкого пiдвищенлrя цiн, А також зловживання
ПРИВаТних постачальникiв, якi користуючись монопольним становищем на
РинкУ. Завищили цiну газу на 30 i бiльше BйcoTKiB. Тоrу ми BiTaeMo рiшенчя
ЦеНТРальнОi влади втругитися в ситуацiю i не догrустити наЙгiрших сценарiiв.
ПеРеконанi, що встановлення грани.Iноi цiни на г€в на piBHi 6,99 грн. на
кубiчний метр, а також тарифу на розподл в розмiрi не бiльше 1,79 грн.
допоможе не догý/стити
дестабiлiзацi i суспiльства.

погiрпrення соцiально-економiчноi оиryацii i
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Вважаемо, що в нин.iшнiх умовах завдаш{ям мiсцевоi влади по всiй
УКРаiНi Ма€ стати цроведення роз'яснrовальноi роботи щодо перевitг переходу
на пОстачання газу вiд щ)ива.пIих компанiй, якi фалсгично спричинипи тарифну
КРИЗУ, ДО ДеРЖаВнОгО НАК <Нафтогазу>>, якиЙ шропонуе справедIIиву чiну без
олiгархiчних < нацiною).

Також пepeкoнaнi, що влада на мiсцях мас розпочати ре€tльну боротьбу зi
СВавiллям гitЗових монополiс,гiв, якi погрожують споживачам вiдключенням вiд
МеРеЖ У РаЗi пер9ходу до iншого постачальника. Кожен такrй факт мас
фiкСУватися i напр:}влятися в пpaвooxopoHHi органи для налекного реагування.
НаСтав час покiнчити з гttзовим рабством, як обкралае людей i збагачус
олiгархiв.

МИ ПеРекОнанi, що в перiод пандемii i економiчноi кризи, я ку вона
спричинила, спiльна вi.щrовiцальнiстъ ycix полiтикiв - не догý/скати падiння
лобробуry громадя}r.

,Щепутати Пiдгородненськоi MicbKor, ради
!нiпровського району
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