
 

 
Запит на отримання публічної інформації

До редакції інтернет-видання «КиевВласть» 
депутатка Студениківської громади Бориспільського району Тетяна Турченкова з 
інформацією щодо проблеми з відключенн
Пристроми, Семенівка (скарга додаєть
електроенергії та перепади напруги
попереджень за 10 днів: із вечора 14.06.21 по 14:00 
16.06.21; із 16:00 по 22:00 -
Серпнева, Польова, Дружби, Переяславська
селі залежить процес водопостачання
упродовж трьох місяців відключення
відключень різна: від декількох хвилин до півдоби.
 
Керуючись статтею 34 Конституції України т
публічної інформації”, прошу 
інформацію: 

- роз’яснити причини постійних відключень електропостачання на території 
Студениківської громади

- куди звертатися жителям 
аварійних ситуацій. 

- який стан існуючих електромереж території і чи 
нові підключення та потреби потужних підприємств.

 
Відповідно до частини першої статті 20 Закону Укра
публічної інформації» прошу надіслати відповідь 
отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу: 
mihno.inna@gmail.com. Контактний телефон: 
 
Наголошую, що згідно п. 2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», відповідь про те, 
загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною 
відмовою в наданні інформації.
 
Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та
неправомірне ненадання інформації передб
адміністративні правопорушення 
 
З повагою,  журналіст «КиевВласть» 
Інна Міхно 
 
тел. 094-248-35-07                                                                               

Email

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі

на отримання публічної інформації
видання «КиевВласть» у телефонному режимі 

депутатка Студениківської громади Бориспільського району Тетяна Турченкова з 
інформацією щодо проблеми з відключенням електроенергії в селах

карга додається). Жителі жаліються на постійні відключення 
електроенергії та перепади напруги (в межах 5-6W) упродовж місяця без відповідних 

із вечора 14.06.21 по 14:00 - 15.06.21; із 14:00 по 18:30 год 
- 25.06.2021; із 11:00 по 18:00 - 01.07.21. Це 

Серпнева, Польова, Дружби, Переяславська в селі Переяславське
алежить процес водопостачання. Крім того, жителі громади 

відключення світла відбувається двічі на
відключень різна: від декількох хвилин до півдоби. 

Керуючись статтею 34 Конституції України та Законом України “Про доступ до 
публічної інформації”, прошу проаналізувати ситуацію та надати наступну публічну 

постійних відключень електропостачання на території 
Студениківської громади Бориспільського району.  

жителям області для вирішення проблем

електромереж території і чи здатні вони
потреби потужних підприємств. 

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України про «Про доступ до 
публічної інформації» прошу надіслати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня 
отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу: 

. Контактний телефон: 096-248-35-07. 

Наголошую, що згідно п. 2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», відповідь про те, що інформація може бути одержана із 
загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною 
відмовою в наданні інформації. 

Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та
неправомірне ненадання інформації передбачена Кодексом України про 
адміністративні правопорушення – стаття 212-3.  
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Керівництву  
ДТЕК Київські регіональні електромережі» 

на отримання публічної інформації 
у телефонному режимі звернулася 

депутатка Студениківської громади Бориспільського району Тетяна Турченкова з 
ям електроенергії в селах Переяславське, 

. Жителі жаліються на постійні відключення 
упродовж місяця без відповідних 

15.06.21; із 14:00 по 18:30 год - 
01.07.21. Це - вулиці 

в селі Переяславське. Від електроенергії в 
громади повідомляють, що 

а тиждень. Тривалість 

а Законом України “Про доступ до 
надати наступну публічну 

постійних відключень електропостачання на території 

проблем у разі подібних чи 

здатні вони витримувати на 

їни про «Про доступ до 
не пізніше 5 робочих днів з дня 

отримання запиту в електронному вигляді на електронну адресу: 

Наголошую, що згідно п. 2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної 
що інформація може бути одержана із 

загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною 

Відповідальність за несвоєчасне або неповне надання інформації та 
ачена Кодексом України про 

06.07. 2021 



 

 
Депутат Студениківської громади Тетяна Турченкова
в Студениківській громаді. У 
сидять без світла, псуються продукти харчув
водопостачання. Світло вимикають 
попереджати про проведення ремонтних робіт тощо. 
може зробити - розводять руками. Адже це споживач напряму заключає договір з 
обленерго. Жителі неоднарозово звер
нічого не може вдіяти, і це 
дистанційно, немає світла - немає можливості заробляти кошти. Це ситуація триває 
вже понад місяць». 
 

Email

Студениківської громади Тетяна Турченкова: «Проблеми з Київоблен
в Студениківській громаді. У селах постійно відключають електроен

псуються продукти харчування. Від електрое
вимикають без попередження, хоча за десять днів мають 

попереджати про проведення ремонтних робіт тощо. Люди злі. Громада нічого не 
розводять руками. Адже це споживач напряму заключає договір з 

обленерго. Жителі неоднарозово зверталися, писали скарги, і в ОДА жалілися. Ніхто 
нічого не може вдіяти, і це Київська область. Більшість людей зараз працюють 

немає можливості заробляти кошти. Це ситуація триває 
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Додаток до листа 

Проблеми з Київобленерго 
селах постійно відключають електроенергію, люди 

ід електроенергії залежить 
без попередження, хоча за десять днів мають 

Люди злі. Громада нічого не 
розводять руками. Адже це споживач напряму заключає договір з 

талися, писали скарги, і в ОДА жалілися. Ніхто 
. Більшість людей зараз працюють 

немає можливості заробляти кошти. Це ситуація триває 


