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Про звернення до Кабінету Міністрів України,
НКРЕКП щодо скасування абонплати
за транспортування газу.
_______________________________________
Відповідно до частини другої ст.43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” Мостиська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Національної комісії що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг
(НКРЕКП), щодо скасування абонплати за транспортування газу (текст
звернення додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з
питань промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва, дорожнього
господарства, паливно-енергетичних ресурсів та підприємництв
(О.Онищенко).

Голова районної ради

Володимир ГОРБАЦЬО

ЗВЕРНЕННЯ
до Кабінету Міністрів України, НКРЕКП щодо скасування
абонплати за транспортування газу
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, відповідно до
якого з січня 2020 року для населення вводиться нова система оплати за
використаний газ та його транспортування. Тепер українці отримують
окремий платіж за паливо як товар і окремий - за витрати на його доставку і
розподіл серед споживачів.
Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного
клієнта. Розмір плати залежить від конкретного обсягу споживання та тарифу, який
встановила НКРЕКП.
Тариф у кожному регіоні різний. Але годі шукати якесь його економічне
обґрунтування. За словами експертів, ціни у всіх областях України відрізняються і
залежать від протяжності мереж. Розмір тарифу коливається від 28 копійок у Києві,
до 2 гривень на Львівщині. механізму розрахунку розміру оплати послуг доставки
Несправедливим є саме застосування обсягу споживання природного газу з а
попередній рік, так як температурний режим кожного року є різним, а відповідно і
споживання природного газу є не однаковим.
Абонплата за надану потужність не підпадає під субсидіювання. Тобто
споживачі можуть отримати субсидію на покриття купівлі газу, а за
приєднану потужність мають сплатити живі гроші.
Життя у більшості населення України тяжке, у людей не вистачає
коштів на харчування, ліки та сплату за комунальні послуги.
Рішення НКРЕКП щодо встановлення абонентської плати за
транспортування газу призводить до негативних соціальних наслідків для
українського народу.
Вважаємо, що такі нарахування несправедливі, адже українці самі
проводили трубопроводи з блакитним паливом до своїх осель.
Враховуючи, що за кожен день прострочки платежу споживач, окрім
оплати послуги розподілу, має сплатити ще й компенсацію, яка дорівнює
розміру самої плати – тобто фактично за період, на який прострочено платіж,
споживач має сплатити подвійний тариф за розподіл. При цьому датою оплати є не
дата оплати квитанції в банку чи онлайн, а дата, на яку оплата була зарахована на
рахунок.
Сплатити за доставку газу, потрібно щомісяця до 20 числа. Проте, пенсії і
зарплати нараховують в кінці місяця, то ж виходить, що платити фактично не буде
чим.
Зважаючи на викладене, враховуючи складне соціально-економічне
становище більшості жителів України, звертаємося з проханням терміново
скасувати ганебну постанову НКРЕКП, яка затвердила абонентську плату за
транспортування газу і не допустити подальшого підвищення цін на газ та
зубожіння населення.
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