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Сюрприз від «Кіровоградгазу»

Президія Федерації профспілок області виступила категорично проти намірів ВАТ
«Кіровоградгаз» підвищити діючий тариф на розподіл газу на 2022 рік на 62,3%, що
становить 3,08 грн. І з цього приводу звернулася до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
ФПО, будучи упевнена в обов'язковості виконання Меморандуму про взаєморозуміння
щодо проблемних питань у сфері постачання тепла у наступному опалювальному сезоні
2021/2022 року, підписаному 30.09.2021 року, не могла навіть припустити наміри ВАТ
«Кіровоградгаз» підвищити тариф. (Меморандумом задекларовано застосування до
кінцевих споживачів комунальних послуг тарифів, що застосовувались до них у кінці
опалювального періоду 2020/2021 року).
Відбулося обговорення нового тарифу тихо, без широкого розголосу. Кинули
повідомлення на сайт «Кіровоградгазу» (ніби всі кожен день тільки його й читають),
запросили листами представників Кіровоградської обласної державної адміністрації та
Кропивницької міської ради. За участі керівників товариства та двох громадян провели
«відкрите» обговорення проєкту структури тарифу, склали протокол про те, що
обговорення відбулось на засадах гласності та відкритості.
Ні слова про те, що таке рішення явно суперечить Меморандуму про взаєморозуміння і
призведе до зростання витрат теплогенеруючих підприємств та необхідності підвищення
тарифів на тепло. При цьому вже зараз вони заборгували ВАТ «Кіровоградгаз» 100 000
тис. грн. До того ж 60403 тис. грн. склали борги побутових споживачів.
Справжній гнів викликають у кіровоградців сьогоднішні ціни на послуги ВАТ
«Кіровоградгаз», яке раніше постачало газ за тарифом, до складу якого входив і
розподіл, в рази нижчим.
Нас заколисували, відокремлюючи тарифи за розподіл газу від ціни на газ, що це будуть
буквально копійки. Відразу так і було, а насправді йде до того, що розподіл буде
дорожчим за сам газ.
Тільки на оплату праці цієї структури з нарахуваннями потрібно майже 400 млн. грн.
Основною метою перегляду тарифу названо приведення рівня заробітної плати
працівників товариства до середньої по промисловості в області. Значення цього
показника планується збільшити на 50%. При тому, що рівень зарплати у промисловості
області останні місяці знижувався і лише в жовтні виріс проти вересня на 4,7%, і є значно
нижчим ніж у працівників товариства.
Президія ФПО вважає, що можна частково відтермінувати встановлення кількості
індивідуальних лічильників для населення, залишивши його на рівні 2021 року, що дасть
можливість знизити розмір тарифу. Підлягають розгляду у бік зниження й інші значення
показників проєкту.
Зважаючи на надскладний стан в економіці області і держави, спад виробництва,
стрімкий ріст безробіття, спад рівня заробітної плати, Президія Федерації професійних
спілок Кіровоградської області не підтримує підвищення тарифу на послугу з розподілу
природного газу ВАТ «Кіровоградгаз» на 2022 рік і наполягає при затвердженні тарифу
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врахувати позицію Президії ФПО щодо недопущення його росту та забезпечити баланс
інтересів споживачів і суб'єкта господарювання, як то передбачає ЗУ «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг».
Цікаво знати, що ж скаже НКРЕКП? Чи виконає цю вимогу законодавства?
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