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Íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ Ð³çä-
âà æèòåë³ ì³ñòà ç³áðàëèñÿ 
á³ëÿ ë³òàêà, àáè âèð³øèòè, 
ÿê æèòè äàë³ ç âèñîêèìè 
òàðèôàìè íà êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè. Àäæå äëÿ áàãàòüîõ 
ïðîñòèõ ëþäåé íîâ³ ö³íè íà 
òåïëî, äîñòàâêó ãàçó ³ ñàìå 
áëàêèòíå ïàëèâî º íåïî-
ì³ðíèìè. Äî êðàñíîãðàäö³â 
âèéøëè ãîëîâà ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð 
Êàéäàø, î÷³ëüíèê ðàéîííî¿ 
ðàäè Âîëîäèìèð Ïòèøíèê 
³ ì³ñüêèé ãîëîâà Ñâ³òëàíà 
Êðèâåíêî. Ä³àëîã ïðîäîâæè-
ëè â çàë³ ì³ñüêðàäè. Ëþäè 
êàòåãîðè÷íî âèñòóïàëè ïðî-
òè ï³äâèùåííÿ êîìóíàëü-
íèõ òàðèô³â. ²øëîñÿ é ïðî 
ñêàñóâàííÿ ï³ëüãîâî¿ ö³íè çà 
ïåðø³ 100 êÂò/ãîä âèêîðè-
ñòàíî¿ åëåêòðîåíåðã³¿, ³ ïðî 
âèñîêó âàðò³ñòü âîäè òà ³íø³ 
çëîáîäåíí³ ïðîáëåìè.

Ñ³÷íåâ³ ïëàò³æêè çà òåïëî 
â³äâåðòî øîêóþòü, êàæå îäíà ç 
æèòåëüîê ì³ñòà. Íàïðèêëàä, ïëà-
òà çà îá³ãð³â òðèê³ìíàòíî¿  êâàð-
òèðè ñòàíîâèòü 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ùîá ñïîæèâà÷³ ïîñëóã çìîãëè 
îïëàòèòè òàê³ òàðèôè, òðåáà 
ï³äí³ìàòè äîõîäè ãðîìàäÿí, à íå 
ñêîðî÷óâàòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ÿê-îò 
ó áóðîâèê³â. Ùå îäíà ïðîïîçè-
ö³ÿ — óñ³ì ì³ñòîì ïåðåéòè íà 
³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ. 

Ðîçìîâà âèéøëà â³äâåðòà 
òà åìîö³éíà. Îñê³ëüêè ì³ñöåâà 
âëàäà íå ìîæå âïëèâàòè íà 
ôîðìóâàííÿ ö³íîâî¿ ïîë³òèêè íà 
ãàç òà åëåêòðîåíåðã³þ, çáîðè 
âèð³øèëè ï³äãîòóâàòè â³äïîâ³ä-
íå çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà íàðîäíî¿ 
äåïóòàòêè ïî íàøîìó îêðóãó 
Þë³¿ Ñâ³òëè÷íî¿. 

Ìèíóëîãî ïîíåä³ëêà ñï³â-
â³ò÷èçíèêè ç³áðàëèñÿ âäðóãå, 

àëå âæå ó âåëèê³é çàë³ Áóäèíêó 
ðàäè. Ôîðìàò çóñòð³÷³ äåùî 
ðîçøèðèâñÿ. Êð³ì ³í³ö³àòèâíî¿ 
ãðóïè é íåáàéäóæèõ ì³ñòÿí, äî 
îáãîâîðåííÿ øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàí-
íÿ òàðèôíî¿ ïðîáëåìè äîëó-
÷èëèñÿ ãîëîâè òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä òà î÷³ëüíèêè äåðæàâ-
íèõ àäì³í³ñòðàö³é óêðóïíåíîãî 
Êðàñíîãðàäñüêîãî ðàéîíó, êå-
ð³âíèêè ì³ñöåâèõ êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ, ïðåäñòàâíèêè 
ïîñòà÷àëüíèê³â åëåêòðîåíåð-
ã³¿ òà ãàçó. Çáîðè ðîçïî÷àâ 
ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
Îëåêñàíäð Êàéäàø. Çîêðåìà, 
ïîñàäîâåöü çàóâàæèâ, ùî ä³ÿ-
òè òðåáà ó ïðàâîâîìó ïîë³. 
«Ñüîãîäí³ âè ìîæåòå çàäàòè 
áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ùîäî ñêëà-
äîâèõ òàðèô³â íà òåïëî, ãàç, 
âîäó. Äèðåêòîðè êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ íàäàäóòü âàì ÷³òêó 
³íôîðìàö³þ», — äîäàâ Îëåê-
ñàíäð Êàéäàø, çâåðòàþ÷èñü äî 
ïðèñóòí³õ ó çàë³. 

Ñëîâî âçÿâ ãîëîâà ðàéðàäè 
Âîëîäèìèð Ïòèøíèê. Â³í ïîâ³-
äîìèâ, ùî íàðàç³ â³äáóâàºòüñÿ 
ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ Ïðåçè-
ä³¿ Êðàñíîãðàäñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ ðàäè. Ïðîáëåìè, ÿê³ íèí³ 
òóðáóþòü ëþäåé, îçâó÷åí³ ï³ä 
÷àñ ïåðøî¿ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè ãðîìàäè. Òàêîæ áóëî 
ñòâîðåíî êîîðäèíàö³éíó ðàäó 
«Â³÷å Êðàñíîãðàäùèíè» ó ñêëàä³ 
ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â, à ñàìå: 
Îëåíè Âîéò, Ðîìàíà Ãóñàðåíêà, 
Àíäð³ÿ Äåéíåãè, Îëåêñàíäðà 
Øàëäóãè òà Ìàêñèìà Á³ëîâîëà. 
Íàä³éøëà ïðîïîçèö³ÿ íàä³ñëà-
òè çâåðíåííÿ äî Íàö³îíàëüíî¿ 
êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå 
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåð-
ãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã  
(ÍÊÐÅÊÏ) ç âèìîãîþ ïåðåãëÿ-
íóòè òàðèôè.

Ïðîäîâæåííÿ íà 4 ñ.

Тарифи повинні бути 
соціально справедливими
ЧЕРЕЗ ВІДЧУТНЕ ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ГАЗ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ НИЗКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
ОХОПИЛА ХВИЛЯ ПРОТЕСТІВ. НЕ ОМИНУЛИ ВОНИ Й КРАСНОГРАД
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3 с.3 с.

ЗНО-2021:ЗНО-2021:
готуємося готуємося 
до проведення до проведення 
тестуваннятестування 5 с.5 с.

«Не забрали сміття «Не забрали сміття 
з місця збору. з місця збору. 
Навіщо мені такі Навіщо мені такі 
послуги?»послуги?» 6 с.6 с.

Як правильноЯк правильно
приймати приймати 
антибіотикиантибіотики


