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Заступникові голови Київської
міської державної адміністрації
Пантелеєву П.О.
вул. Хрещатик,36
м. Київ 01030
Директору ПРАТ
«ДТЕК Київські електромережі»
Фоменку О.В.
вул. Новокостянтинівська, 20
м. Київ, 04655
Начальнику Шевченківського
УП ГУНП України у м. Києві
Приступі Г.Л.
вул. Герцена,9
м. Київ, 04050
Головному державному інспектору
України з енергетичного нагляду
ВП «Державна інспекція енергетичного
нагляду України»
Антонюку В.М.
Щодо забезпечення безпеки мешканців
Депутатське звернення
До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулись мешканці
будинків 54 по вул. Щербаківського в м. Києві щодо безпеки у будинку.

Мешканці зазначають, що 30.06.2018 року біля їх будинку бригада
робітників під керівництвом Кардаша Віктора Васильовича (пред’явлене
посвідчення представника ПАТ «Київенерго»), намагалися незаконно провести та
підключити електрокабель від готелю «Флорида» розташованого за адресою
вулиця Щербаківського, 52 до будинку 54 по вулиці Щербаківського. На прохання
мешканців надати проектну документацію та дозвільні документи на проведення
даних робіт, папери надані не були. Жителі викликали поліцію. На вимогу
представників поліції був пред'явлений папірець без печатки, на якому зазначалось
що це наряд на розриття траншеї, а адреса проведення робіт зазначалась вул.
Щусєва, 52 – вул. Щусєва, 54. Мешканці обурені та стурбовані ситуацією що
склалася, звертають увагу, що електромережа у будинку стара та може не
витримати такої напруги, вивести з ладу електричні прилади (холодильник,
мікрохвильова піч тощо), може викликати возгоряння та призвести до пожежі.
Враховуючи зазначене, керуючись Законом України «Про статус депутатів
місцевих рад», захищаючи інтереси територіальної громади, прошу вас втрутитись
у дану ситуацію та надати роз’яснення чи є проект на підключення, хто надавав
доручення на проведення робіт з підключення до електрощитової будинку, в
подальшому унеможливити несанкціоноване підключення до будинку 54 по вулиці
Щербаківського для уникнення аварійних та небезпечних ситуацій для людей. У
разі підтвердження фактів несанкціонованого підключення притягнути винних до
відповідальності.
Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене за адресою моєї
громадської приймальні: 04111, м. Київ, вул. Салютна, 4-А, тел.: 599-95-55 у
встановлений законом термін.
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