
зАявА дЕпутАтlв днlпровськоТ рдйонноТ рАди

Mtt, депутати fНl П РОВсько[ рдt,l онноj рАдуl, tsисловлю€ппо п iдr,р lлмку iнiцiати вам

Президента Украiни Володиг,,,tttlэа Зеленського щOдо зн1,1ження цitlи на газ iтарltфу на

розподiл.

Mtt категориLiно засуджу€l!10 спроби окремих полiтичних с1,1л tsикористати

справед/iи8е обу;.rеннЯ людеЙ tsrlсокИlчlИ тариlфапrИ для заробляння полiтичн1,1х балiв" l{e

безвiдповiдально як щодо гроf"lадrrн, ,rаи i u"lодо лсржаsи,

Разопп з тим, хочемО наголос1,1тt1, ц{о реальниllйи пр1,1\jИНаг,,rи рiзксlго зростання

BapTocTi газу став перехiд з серлня 2020 року ло р}4нку газу длл населення, модель якого

була ухвалена ще в 20].5 роцi та не передбачdлi р€dльних запобiн<нttкiв проти рiзкого

пiдвищення tqiH. Д такохi злоtsжtlt]ання прива rних 1,1остачальttl,tt.,iв , якi корllстуючись

монопольil}4tчr ста1,1оtsrlщем на p14HKy/ завt1lll1.1ли цiьу га.зу на З0 iбiльLtrе вiдсоткiв.

Тоl"tу rллr вiтасrло рiшення ЦеНТРа/ltJНоi влади втр\rtитися в ситуацiю iHe допустt,lтll

найгiрLlrих сценарiiв. Переконанi, що встановлення граничноi цiни на газ на piBHi 6,99 грн

за кубiчний li4eTP, а TaKo)t{ тарифу на розпо7rirl в trlозмiрi не бiльше 1,79 грн допо.\1оже не

допуститt4 погi;rшення соцiаllьно-екоFjоIчliчноl ситуацii i дестабiлiзацii суспlльства

Вважасмо, що в нлtнiшнiх умовах заtsданнrifu1 пriсцово'i владl.,1 по всiйt YKpaiHi плае

c1aTt4 проведеl{tiя роз'яснtобально1 роботи tцодо переваг переходу на постачання газу вiд

приtJатних компанiй, якi фактttчно сприч1,1 нилrr тарифну кризу, до державного ндк

кНафтоrазу>, якчtй пропонус справедлиtsу tliHy (lез олiгархiчних кнацiнок>.

Також переконанi, що t}лада t,la 1,1iсцях Iиас []озпочат1,1 реальну бороrьбу зi

сваt]iллям газOвих монополiстiв, якi погрожуlоть спо}киtsачам вiдключенням вiд tиерен< у

разi перехОду до iншогО поСтаЧаЛtJнttка. Кожен такr,lЙ факт мас фiксуватися i направляlтtlся

в праtsоохо;эоннi органи для належного реагуван}{я. Настав час lrокiн,tити з газовиfi4

рабствоr"1, яке обкрадас лrодеli i збагачус олiгаtrlхiн,

Гч,1 lr переtiонанi, що в перiод lraH7le1,1ii iс:коно,rriчttоi кllчrзи,яlK\,BoHa СПРl,']L]t4Н1,1Ла,

спiльна вiдповiдальriiсть ycix полiт1,1кiв - не допустlатtл падiння добробуry громадян.
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