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Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг  
 
 Відповідно до ст.25, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
 
1. Прийняти звернення депутатів Мукачівської міської ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  
(додається). 
 
2. Скерувати звернення депутатів Мукачівської міської ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  
 
3. Дане звернення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського міського 
голову А.Балога. 
 
 

Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Президенту України 

В.Зеленському 
 

Кабінету Міністрів України 
 

 Національній комісії,  
що здійснює державне регулювання 

 у сферах енергетики та комунальних послуг  
 
                                                                                    

ЗВЕРНЕННЯ 
 

Причиною нашого вимушеного звернення стали негативні для Закарпаття 
наслідки запровадження з 1 липня 2019 року нової моделі ринку електроенергії 
в Україні.  

Згідно з нею, за рішенням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) визначено 
дві окремі торгівельні зони - «Бурштинський енергетичний острів» (БуОС) та 
«Об’єднана енергетична система України» (ОЕС України). На сьогодні всі 
споживачі електроенергії, які приєднані до електромереж і фізично розташовані 
в Закарпатській області, підключені до БуОС. Вона синхронізована з 
енергосистемою Європи, але водночас не має зв’язку з ОЕС України. 

Основним виробником електроенергії для БуОС є компанія «ДТЕК 
Західенерго», яка утворює до 95% генерації. Внаслідок фактично існуючого 
монопольного становища ця приватна компанія формує таку ціну на 
електроенергію, яка майже на чверть дорожча, ніж в ОЕС України, тобто на 
решті території країни. Крім очевидного зловживання монопольним 
становищем в питанні ціноутворення, «ДТЕК Західенерго» також блокує 
постачання дешевшої електроенергії з Європи, що могло б знизити ціни для 
споживачів на території БуОС. Зокрема, «ДТЕК Західенерго», контролюючи 
близько 70% імпорту електроенергії із європейського напрямку, використовує 
лише 25-30% своєї квоти. Це недвозначно вказує на її справжні наміри – 
повністю заблокувати іншим постачальникам реалізацію дешевшої 
електроенергії. 

Внаслідок цього підприємства Закарпаття поставлені в завідомо нерівні 
умови порівняно з виробниками в інших регіонах України. Адже через штучно 
завищену ціну електрики мають вищу собівартість продукції. 

Окремо наголошуємо на тому, що для побутових споживачів у нашій 
області стали нормою постійні відключення електроенергії. Мало того, що цей 
анахронізм неприйнятний для сучасної європейської країни, але ще і створює 
значні незручності для життя та побуту людей. Громади все частіше 
звинувачують владу в нездатності навести лад. 



Саме тому ми, депутати Мукачівської міської ради, звертаємося до Вас з 
проханням дати доручення НКРЕКП та Антимонопольному комітету України 
розібратися в ситуації та з’ясувати, наскільки обґрунтованими є ціни на 
електроенергію від компанії «ДТЕК Західенерго». У разі виявлення факту 
зловживання монопольним становищем вважаємо за необхідне застосувати 
штрафні санкції згідно з чинним законодавством. 

Упевнені, що ви обстоюєте інтереси всіх регіонів нашої країни. Отже, 
поділяєте нашу переконаність у тому, що всі вітчизняні виробники мають бути 
в рівних умовах, незалежно від місця розташування. Серед іншого, вирівняння 
диспропорцій у ціні на електроенергію матиме і велике суспільне значення. 
Збереження виробничого потенціалу Закарпаття і розвиток місцевого 
підприємництва є запорукою економічного процвітання нашого регіону, 
зупинення трудової міграції та залучення інвестицій. 

Наголошуємо, що без Вашого дієвого втручання окреслена ситуація не 
зміниться. Сподіваємося на Вашу допомогу та підтримку. 

 
Звернення прийнято на 74 сесії 

Мукачівської міської ради 7-го скликання 
 від 20 лютого 2020 року 

 
 

Міський голова        А.БАЛОГА 


