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CВИСТУНОВУ 
Олександру Вікторовичу 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 
 До мене, як до депутата Київської міської ради, надходять численні 
звернення та скарги мешканців Солом’янського району. 
 
 За словами громадськості, ті трансформаторні станції, які вже 
встановлено, не витримують існуючу напругу, тому постійно відбуваються 
аварійні ситуації (звернення мешканців – Додаток №1) 
 Наразі, згідно з листом від ДТЕК Київські енергетичні послуги, що є 
постачальником електроенергії, існує нагальна потреба в установленні 
додаткових джерел живлення в мікрорайоні (лист - Додаток №2) 
 

Станом на сьогодні, таке установлення є проблематичним, адже відсутнє 
чіткове відведене місце з відповідним цільовим призначенням . Натомість, в 
Солом’янському мікрорайоні на вул. Колоскова існує територія загального 
користування, яка, на думку мешканців, цілком підходить для встановлення 
додаткових трансформаторів (місцерозташування ділянки, про яку йдеться - у 
Додатку №3). 
 
 Виходом з цієї ситуації мешканці вбачають наступне -  при формуванні  
Детального плану території, який наразі розробляється - до громадських 



слухань внести зміни з корегуванням статусу, щоб земельна ділянка, про яку 
йдеться, була придатна відповідно до свого цільового призначення для 
установлення трансформаторної станції.  
 

На виконання моїх повноважень як депутата Київської міської ради та 
керуючись ст.13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

 
прошу: 

Вжити заходів в рамках компетенції для вирішення питань, піднятих 
мешканцями у зверненні (додається), в т.ч. – 

при формуванні Детального плану території до громадських слухань 
внести зміни зміни з корегуванням статусу земельної ділянки, про яку йдеться, 
з метою її придатності відповідно до цільового призначення для установлення 
трансформаторної станції.  
 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у визначений 
законом термін, шляхом надсилання листа на електронну 
пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua 
 
Додатки: 

1. Звернення мешканців Солом’янського району м.Києва від 07.04.2021 
2. Лист від від ПРаТ ДТЕК №4/43 від 26.02.2021 щодо необхідності 
встановлення додаткових КТП в Солом’янському районі (мікрорайоні 
Жуляни). 
3. Розміщення ділянки, про яку йдеться, на картах та схемах. 
 
 

З повагою,  
депутат Київської міської ради                                                Ксенія СЕМЕНОВА 
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