
 

Депутат Запорізької міськради Михайло Прасол у своєму пості в соціальній 

мережі ФБ, спрямованому проти зростання цін на електроенергію для 

промислових споживачів, вдався до маніпуляцій та перебільшень 

 

Повідомлення про підвищення тарифів на постачання електроенергії сколихнуло 

країну, зокрема Запоріжжя. Наприкінці липня поточного року працівники запорізьких 

заводів мітингували біля відділу Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Запорізькій області. 

Михайло Прасол – депутат Запорізької міськради і голова фракції політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» взяв участь в акції протесту та на своїй 

сторінці у Фейсбуку розмістив пост про участь в акції: 

ТЕЗА 1: «Запорізькі промисловці вийшли на масштабний мітинг проти підвищення 

тарифів на електроенергію – тобто проти фактичного знищення промисловості». 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ. 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ:  

По-перше, під «запорізькими промисловцями» Михайло Прасол мав на увазі 

працівників «Запорізького заводу феросплавів» і «Дніпроспецсталі». Теза містить 

перебільшення, адже «запорізькі промисловці» – це робітники не лише двох заводів. 

За даними Головного управління статистики в Запорізькій області, станом на 2017 рік 

у Запорізькій області функціонує 1998 одиниць промислових підприємств, серед яких: 

великі (18 од.), середні (220 од.), малі (1760 од.) та мікропідприємства (1312 од.). 

 

https://www.facebook.com/prasol.mihail/posts/2361588200779835
http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia/39-statistichna-informatsiya/arkhiv-statystychnoi-informatsii/221-diialnist-pidpryiemstv/277-2-2-1-1-kilkist-pidpriemstv-za-jikh-rozmirami-za-vidami-ekonomichnoji-diyalnosti


По-друге, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП),  від 12.07.2019 постановляє: 

установити ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» тариф на послуги з 

передачі електричної енергії на рівні 312,14 грн/МВт·год (без урахування податку на 

додану вартість) та структуру тарифу на послуги з передачі електричної енергії). 

Тобто фактично робітники мітингують не проти підвищення цін за електроенергію, а 

проти рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу електроенергії 

(порівняно з минулим роком він зріс у 5 разів). А вже наслідком цього є зростання 

ціни електричної енергії для промислових споживачів. 

ТЕЗА 2: «Така монополія у Запоріжжі може призвести до знищення щонайменше двох 

заводів ЗФЗ та ДСС…» 

ВЕРДИКТ: МАНІПУЛЯЦІЯ. 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

Відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії» з 1 січня поточного року 

процес забезпечення споживачів електроенергією здійснюють два підрозділи: 

Оператор системи розподілу та Електропостачальник. У Запоріжжі розподіл 

електричної енергії залишився за ПАТ «Запоріжжяобленерго», а за постачання тепер 

відповідає нове підприємство – ТОВ «Запоріжжжяелектропостачання», створене на 

базі вищезазначеної компанії. «Запоріжжжяелектропостачання» працює тільки з 

побутовим сектором (населенням) і малими непобутовими споживачами – 

споживачами, які купують електроенергію для власного споживання, та 

електроустановки якого приєднані до електромереж з договірною потужністю до 150 

кВт (до 1 січня 2021 року). Постачальник відпускає електричну енергію за тарифом, 

встановленим НКРЕКП. Інші споживачі електроенергії, дозволена потужність яких 

перевищує 150 кВт, мають обрати компанію, яка буде постачати електроенергію за 

власно встановленими цінами (тобто ринкову – шляхом взаємного погодження ціни на 

електричну енергію), і укласти з нею договір. Станом на 09.10.2019 договори на 

розподіл електроенергії із ПАТ «Запоріжжяобленерго» уклали 190 постачальників.  

Оскільки тарифи на передачу електроенергії встановлює НКРЕКП, не можна цю 

ситуацію охарактеризувати як монопольно встановлену ціну транспортувальником 

електричної енергії («Укренерго» та ПАТ «Запоріжжяобленерго»), оскільки ціна на 

транспортування встановлюється державним регулятором. Тому апелювання Михайла 

Прасола до монополії («така монополія призведе…») є також маніпуляцією, тому що 

ціна на транспортування електричної енергії встановлюється не монополістом –

транспортувальником електричної енергії, а державним регулятором – Державною 

комісією НКРЕКП. 

http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=42764
http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=37157
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
http://www.zoe.com.ua/%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2/


ТЕЗА 3: «… а це працівники заводів, їхні родини – майже 40 тисяч людей чи близько 

10% населення міста Запоріжжя». 

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ. 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: Згідно з даними Головного управління статистики в 

Запорізькій області, чисельність населення в Запоріжжі на 1 серпня 2019 року 

становить 734, 2 тисячі людей. Фраза «майже 40 тисяч людей чи близько 10% 

населення» не відповідає дійсності, оскільки 10 % населення Запоріжжя – це не 40 

тисяч, а 73,4 тисячі людей.  

 

 

Отже, свідомо чи несвідомо Михайло Прасол маніпулював фактами у своїх заявах і 

звинуваченнях. Створення ринку електричної енергії перебуває у процесі становлення. 

Багато питань різнопланового характеру проходить апробацію учасниками ринку. 

Тому доцільно всім учасникам ринкових відносин з виробництва, постачання та збуту 

електричної енергії бути більш відповідальними та точними у своїх публічних 

звинуваченнях. 

 

 

http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia/38-statistichna-informatsiya/arkhiv-statystychnoi-informatsii/demohrafichna-ta-sotsialna-statystyka/260-1-1-1-chiselnist-naselennya

