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ЗВЕРНЕННЯ 

Донецької обласної організації профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України до Кабінету Міністрів України з 

приводу підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги 

 

Донецька обласна організація профспілки трудящих металургійної і 

гірничодобувної промисловості України висловлює глибоке занепокоєння 

стосовно зростання тарифів на енергоносії та комунальні послуги у 2021 

році, незважаючи на надзвичайно складний економічний стан держави, 

зростання безробіття населення, зниження рівня соціального 

забезпечення, зростання заборгованості із заробітної плати.  
На початку оголошення карантинних заходів влада України запевняла, 

що тарифи на комунальні послуги не будуть підвищуватися під час їх 

проведення. Проте, згідно оприлюдненого на сайті Національної комісії з 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проєкту тарифи на 

водопостачання та водовідведення на 2021 рік, на холодну воду для 

населення у наступному році зростуть у всіх містах України. Також 

скасовується з 01 січня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт  

електроенергії  і вводиться єдиний тариф у розмірі 1,68 грн. В той же час 

анонсується зростання тарифу з квітня 2021 року приблизно у 2,5 рази. Про 

зростання послуг на квартплату, вивезення ТПВ,  пасажирські перевезення 

заявили постачальники зазначених послуг. 
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Такі пропозиції влади в умовах відсутності реального росту заробітної 

плати, пенсійного забезпечення, зростання цін на основні товари виглядають  

економічно необґрунтованими та соціально несправедливими.  

З метою недопущення зниження життєвого рівня громадян та протидії 

спалахам соціальної напруги Донецька обласна організація профспілки 

трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України вимагає 

від Уряду переглянути підходи до підвищення тарифів та врегулювати 

зазначене рішення на підставі справедливості, в межах соціального діалогу з 

врахуванням пропозицій народних депутатів, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, в першу чергу профспілок, як 

уповноважених представників трудових колективів та захисників інтересів 

трудящих. 

Пропонуємо об’єднати зусилля з метою встановлення економічно 

обґрунтованої ціни природного газу, електроенергії та водопосточання з 

урахуванням платоспроможності населення, недопущення подальшого 

зубожіння громадян, що призведе до колапсу в галузі житлово-комунального 

господарства.  

Державний регулятор - НКРЕКП, одним із основних завдань якого є 

забезпечення захисту прав споживачів послуг у сфері енергетики та 

комунальних послуг, із цією функцією практично не справляється, надаючи 

явну перевагу інтересам суб’єктів господарювання та олігархічним 

структурам. Проведення громадських обговорень та слухань відбувається 

формально – фактично пропозиції та зауваження громадських організацій 

залишаються поза увагою, що найбільше обурює та принижує громадськість. 

Керуючись ст.116 Конституції України, від імені більш ніж 80 тис. 

членів обласної організації профспілки металургів і гірників України, які є 

споживачами житлово-комунальних послуг, наполягаємо на необхідності 

вжиття невідкладних заходів із забезпечення прав громадян на доступні 

комунальні послуги під час формування економічно обґрунтованої та 

соціально спрямованої моделі формування тарифів на них. 
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