
 

 

  

 Проект 

 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VІ СКЛИКАННЯ ____ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

від ________________2014 року № _____–МР 

м. Суми 

 

Про звернення до Прем’єр-міністра 

України з приводу критичної ситуації у 

сфері постачання електричної енергії в 

місті Суми  

 

У зв’язку з критичною ситуацією у сфері постачання електричної енергії в місті 

Суми, що призвела до суттєвих порушень в системі життєзабезпечення міста, 

викликала суспільну напругу, керуючись частиною 1 статті 10 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Звернутися до Прем’єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича щодо 

відновлення стабільного постачання електричної енергії в місті Суми (звернення 

додається). 

2. Організацію виконання щодо направлення даного рішення до Прем’єр-

міністра України покласти на міського голову Лисенка О.М. 

 

 

Міський голова О.М.Лисенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: ____________ Дяденко І.О. 

Ініціатор розгляду питання – депутатська група «ЄС: Європейські Суми». 

Проект рішення підготовлено – депутатської групою «ЄС: Європейські Суми». 



Додаток 

до рішення Сумської міської ради 

 від ________________2014 року № _____–МР 

 

Вельмишановний пане Прем’єр-міністре! 

За дорученням територіальної громади міста Сум вимагаємо негайно відновити 

стабільне постачання електричної енергії в Сумах. 

Повідомляємо Вам про те, що від 1 грудня 2014 року Суми занурилися в 

темряву. У більшості районів міста, житлових будинках, на підприємствах, 

установах, організаціях тощо електропостачання немає по шість-вісім годин 

поспіль, і так щодня. 

Від такої ситуації суттєво потерпають усі сфери життєзабезпечення міста: водо- 

та теплопостачання, ліфтове господарство, телекомунікаційна мережа, безпека 

дорожнього руху, безпечне пересування громадян вулицями міста. Зведена нанівець 

підприємницька діяльність: у районах відключення годинами не працюють 

магазини, підприємства громадського харчування, сфери послуг тощо.  

Особливо небезпечна ситуація склалася у сфері освіти. Школи міста мають 

переглядати розклади уроків, скорочувати навчальні плани. В окремих районах 

дитячі садочки не мають можливості забезпечити дітей гарячим харчуванням, 

доглядом протягом повного робочого дня. Ускладнена робота лікувальних закладів, 

систем діагностики, стоматології тощо. 

Вечірній час для сумчан перетворився на суцільну каторгу. Наші домівки зараз 

здебільшого без світла, води, телебачення, інтернет. Виходять із ладу побутові 

електричні прилади. У будинках приватного сектора, новобудовах відключаються 

електричні системи опалення. По суті, ми маємо констатувати порушення ключових 

прав громадян, наданих Конституцією держави: права на працю, освіту, відпочинок 

тощо. У місті зростає соціальна напруга.  

Разом з тим Україна є потужним експортером електроенергії до Білорусі, 

Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі. Об’єми продажу електроенергії 

вітчизняними приватними компаніями сягали п’ятисот мільйонів доларів США. 

Сьогодні наша держава забезпечує електроенергією тимчасово окуповані та 

тимчасово непідконтрольні території. У той час місто Суми, що є надійним форт-

постом держави на східному кордоні, потерпає від відсутності електричної енергії.  

За таких обставин нам залишається лише припустити, що ринок електроенергії 

нашої держави перебуває на стадії перерозподілу. Олігархічні групи, приватні 

енергетичні компанії, у тому числі підконтрольні Ренату Ахметову, з’ясовують 

стосунки та виборюють сфери впливу. Натомість національно свідомі громадяни 

стали заручниками цього процесу. 

Вимагаємо від Вас, вельмишановний Арсенію Петровичу, негайно втрутитися у 

ситуацію та безумовно відновити постійне постачання електричної енергії в нашому 

місту. 

Від імені територіальної громади  

та за дорученням депутатів Сумської міської ради 

 

міський голова міста Суми      О.М. Лисенко 


