Міському голові
КОРОБОВУ Юрію

депутатів Дніпрорудненської
міської ради сьомого скликання

Шановний пане Юрію!

На теперішній час є нагальним питання про недопущення не
обґрунтованого збільшення тарифів на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами.
КП «Дніпрорудненські теплові мережі» є постачальником теплової
енергії м. Дніпрорудне.
Найбільша категорія споживачів теплової енергії міста є населення,
що склала в жовтні місяці 2019 р. близько 89%, решта категорії споживачів
є бюджетні організації та інші підприємства.
Для підприємства є великою загрозою те, що на початок
опалювального періоду немає визначеної ціни на природний газ, а тим
більше, якщо ціни будуть коливатися в сторону збільшення.
Навіть незначне підвищення цін на енергоносії, або на
транспортування і розподіл, відобразиться на розмірі тарифу по послузі з
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Будь-яке
збільшення ціни спричинить збільшення дебіторської заборгованості за
послуги з теплопостачання насамперед у населення міста, що буде мати
негативний вплив на роботу підприємства в цілому (виплата заробітної
плати працівникам підприємства із затримками, штрафні санкції за
несвоєчасну оплату за природний газ згідно укладених договорів).
Також, згідно умов договору з ПАТ «НАК «Нафтогазом України»,
щомісячна зміна ціни на природний газ буде наслідком коригування
тарифів, що буде причиною порушення строків подання та оприлюднення
скоригованого тарифу відповідно до Наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 05.06.2018 року № 130.
Згідно проекту рішення НКРЕКУ тариф на послуги розподільних
мереж буде збільшено в середньому на 84% з 506 до 930 грн. за 1 тис. м 2 в
три етапи, починаючи з 1 січня 2020 року, але збільшення «неоднородне»
для кожного газорозподільного підприємства. З урахуванням зростання
тарифів на транспортування газу магістральними трубопроводами ,
загальне удорожчання для споживача буде становити 1271 грн., що істотно
вдарить по сімейному бюджету населення. В умовах зростання
заборгованості по комунальним послугам населення збільшення тарифів є
недопустимим заходом.

Взявши до уваги вищевикладене, з метою недопущення соціальної
напруги серед населення просимо Вас винести на розгляд чергової сесії
Дніпрорудненської міської ради питання щодо недопущення не
обґрунтованого збільшення тарифів на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами, надіслати дане звернення Прем'єрміністру України ГОНЧАРУКУ Олексію та народному депутату ЯЦИК
Юлії.

