П Р о є ІС т

Вінницька обласна рада VIII скликання
РІШЕННЯ
Про звернення депутатів Вінницької обласної ради VIII скликання до
П резидента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо захисту громадян від енергетичного колапсу

Відповідно до Конституції Украйни, статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Регламенту Вінницької обласної ради VIII скликання
вирішили:
1. Підтримати
звернення
депутатів
політичної
партії «Європейська
Солідарність» Вінницької обласної ради VIII скликання до Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо врахування
пріоритетів бюджетного фінансування.
2. Звернення направити Президенту України, Верховній Раді України та
Кабінету Міністрів України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Вінницької
обласної ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та
розвитку інфраструктури (Ковальов А.Є.)

Голова

В ’ячеслав С О КО Л О ВИ Й

Додаток
Проект
Президенту України
Верховні Раді Україні
Кабінету Міністрів України

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної ради VIH скликання до Президента
України, В ерховної Ради України та Кабінету М іністрів України щодо
захисту громадян від енергетичного колапсу
Ми, депутати В інницької обласної ради висловлю єм о свою стурбованість у питанні
готовності країни до важкого опалю вального сезону в ум овах повном асш табної російської
агресії.
1 в цих ум овах ж иттєво важливо, щ об завчасно вжиті заходи дали м ожливість
попередити катастроф ічний сценарій. П роте на кінець серпня на складах та у сховищ ах було
накопичено л и ш е 2 м ільйони тон вугілля та 13 м ільярдів кубічних метрів природного газу.
Х оча раніш е уряд ставив завдання накопичити щ он ай м ен ш е 19 мільярдів кубічних метрів
п риродного газу. О днак, за ниніш ніх тем пів накопичення запасів природного газу до початку
опалю вального сезону О ператор газотранспортної системи У країни прогнозує не більш е 14,4
мільярдів кубічних метрів природного газу.
Це буде означати рекордно низький рівень запасів природного газу порівняно з
попередніми рокам и. П орівню ю чи з середнім рівнем запасів газу в підземних сховищ ах
Європи, який досягнув вже 80% від запланованих о б ’ємів, в У країні йдеться про ледь більше
40%. До того ж зберігаю ться ризики з постачанням вугілля.
За інф орм ацією М іністерства розвитку гром ад та територій У країни внаслідок збройної
агресії росії на території У країни уражені 327 о б ’єктів критичної інфраструктури у сфері
теплопостачання, з яких відновлено 158 о б ’єктів. Російський агресор продовжує атаки на
о б ’єкти цивільної інфраструктури, провадячи геноцид українців.
Багато часу д л я підготовки уже втрачено. О днак за той час, який залишається, потрібно
зробити усе, аби захистити м ільйони українців по усій країні від енергетичного колапсу.
П рипи сам и норм статей 106 та 116 К онституції У країни визначено, шо національну
безпеку У країни заб езпечую ть П резид ент У країни та Кабінет М іністрів України. Саме на них
покладений д аний о б о в ’язок.
З огляду на викладене, ми, депутати В інницької обласної ради звертаємося з вимогою
до П резидента У країни, В ерховної Ради України та Кабінету М іністрів У країни при підготовці
країни до опалю вального сезону та задля захисту громадян від енергетичного колапсу вжити
наступні заходи:
1. Розгорнути системи протиповітряної оборони для захисту о б ’єктів критичної
енергетичної інфраструктури: електростанцій, теп л оелектроцентралей, розподільчих мереж,
видобувних п отуж ностей тошо.
2. П ідготувати та розосередити по країні достатні запаси матеріалів для швидкого
відновлення о б ’єктів е нергетичн ої інфраструктури, у разі їх пош кодж ення.
3. Забезпечити д ж ерел а надходж ення газу, вугілля та інш их енергоносіїв з України та
інших країн.
4. Г арантувати стабільність і прогнозованість управління в громадах. Відмовитись від
зловж ивання створенням військових адміністрацій у громадах, віддалених від зони бойових

дій. Н атомість налагодити робочий діалог м іж представникам и центральної влади і місцевого
сам оврядування д л я оперативного виріш ення питань е нергетичної безпеки регіонів.

5. Передбачити, під час підготовки проекту Закону України «Про Державний бюджет
України на 2023 рік», достатні кошти для забезпечення енергоресурсами; впровадж ення
енергозбереж ення, д оступ н и х альтернативних способів електро- та теплогенерації і
постачання; виплати субсидій та інших пільг; проведення рем онтних та відновлювальних
робіт о б ’єктів ен ергети чн ої інфраструктури.
Впевнені, щ о ці напрямки важливо передбачити у видатковій частині Держ авного
б ю дж ету на 2023 рік.
Т а к о ж просим о П резид ента У країни, в меж ах ком петенції вжити заходів шодо
врахування вказаних вищ е пріоритетів при ухваленні Закону У країни «П ро держ авний бю дж ет
У країни на 2023 рік».

