прокурору М. ^уми
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
В порядку ст. 21 ч.2 Закола України
«Про статус депутата місцевих рад»

До мене, як до депутата СМР округ №26, звернулись мешканці
вул. Прокоф'єва, Зеленко, СКД та Харківської з приводу квитанцій, які
надійшли до споживачів від ПАТ «Сумиобленерго» за надані послуги.
З'єднавши майже два місяці ПАТ «Сумиобленерго», збільшив
кількість фактично спожитої електричної енергії, що призвело до
«перевищення ліміту» та змінення тарифів, суми до сплати таким чином
збільшились в декілька разів. Жодних пояснень щодо причин таких змін від
колцентру та гарячої лінії ПАТ «Сумиобленерго» не надано.
Люди
дуже стурбовані повідомленнями та вимогами від
ІІАТ «Сумиобленерго» сплатити ці грабіжницькі рахунки протягом 10 днів,
які виставлені за спожиту електричну енергію,
зі зміненим періодом
споживання. У разі невиконання цих вимог вищезазначене ПАТ погрожує
припинити постачання електричної енергії до сплати заборгованості та
витрат на повторне підключення. Всі ці дії, на мою думку, можуть ще більше
дестабілізувати обстановку серед населення, привести до спалахів протестів і
все це, зауважу, відбувається в дуже складний час для нашої держави.
Прошу Вас терміново провести доскональну перевірку, з'ясувати
обставини, які вплинули на прийняття такого рішення керівництва
ПАТ «Сумиобленерго», винних притягти до відповідальності та зобов'язати
ПАТ «Сумиобленерго» зробити перерахунки населенню.
Відповідно до пункту 2 статті 13 Закону України «Про статус
депутатів місцевих рад» прошу Вас надати відповідь, надіслати на адресу:
м. Суми ,40000, пл. Незалежності ,буд.2, відділ рад, в строки передбачені
чинним законодавством.
З повагою,
депутат СМР

Діхтяр В.О.
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