Thủ tướng Shmygal hứa giữ giá khí đốt tiêu dùng ở mức 6,99 grivna
Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 09:36

Trong phiên họp hôm nay, Chính phủ Ucraina sẽ thông qua quyết định giữ giá khí đốt dành cho
người tiêu dùng ở mức 6,99 grivna/m3, thấp hơn 30% so với giá chung. Đó là tuyên bố của Thủ
tướng Denis Shmygal trong cuộc họp nội các bất thường, sáng 18/1/2021.

Thủ tướng tuyên bố, đây là quyết định "công bằng và có cân nhắc", theo đó, các công ty cung
cấp khí đốt cho người tiêu dùng sẽ không thể nâng giá lên quá 6,99 grivna mỗi mét khối.

Ông cho biết, mức giá nói trên sẽ được áp dụng cho đến hết mùa sưởi ấm, hoặc đến khi chế độ
kiểm dịch chấm dứt.

Cũng theo lời Thủ tướng Shmygal, với quyết định này, giá khí đốt trung bình sẽ giảm 30%, và
với một số đối tượng người tiêu dùng, con số này là 40%.

1/2

Thủ tướng Shmygal hứa giữ giá khí đốt tiêu dùng ở mức 6,99 grivna
Thứ hai, 18 Tháng 1 2021 09:36

Ông cũng nhấn mạnh, Chính phủ Ucraina vẫn tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ thanh toán dịch
vụ dân sinh cho người dân. Theo đó, mức hỗ trợ trung bình là 1600 grivna/tháng và với những
điều chỉnh mới, sẽ có thêm hơn 3 triệu người được nhận sự trợ giúp của Chính phủ.

Cụ thể, theo lời ông, tất cả những người sử dụng điện để sưởi ấm sẽ được nhận một phần hỗ trợ
của nhà nước vì giá điện tăng. Ông nhấn mạnh, chính sách này được áp dụng cho tất cả mọi
đối tượng, không phụ thuộc vào thu nhập của họ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ về điều chỉnh giá
khí đốt tiêu dùng. Ông tuyên bố, giá dịch vụ dân sinh cần phải phù hợp với điều kiện xã hội và
thị trường khí đốt phải hoạt động theo tiêu chí cạnh tranh trung thực và minh bạch.

Xin nhắc lại với bạn đọc rằng, từ ngày 1/1/2021, giá khí đốt và phí vận chuyển khí đốt tại
Ucraina đã tăng trung bình lên 30%. Bên cạnh đó, quy định ưu đãi giá điện cho người tiêu dùng
sử dụng dưới 100 kWt/tháng cũng bị bãi bỏ. Việc tăng giá năng lượng này đã vấp phải sự phản
đối mạnh mẽ của người dân ở tất cả các địa phương trong cả nước. Trước tình hình đó, ngày
12/1/2021, Thủ tướng Denis Shmygal tuyên bố, Chính phủ sẽ có chính sách điều chỉnh giá khí
đốt tiêu dùng trong giai đoạn thực hiện chế độ kiểm dịch, hoặc đến hết mùa sưởi ấm.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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