Юрій Соболевський зустрівся з
жителями Каланчацької громади
Стурбовані жителі звернулися до обласної ради з проблемою
довготривалого відключення електроенергії у сілах громади.
Тож, сьогодні перший заступник голови – керівник апарату
обласної ради Юрій Соболевський, депутати обласної ради Денис
Микитюк та Михайло Чухлядь разом з директором з питань
розвитку електричних мереж обленерго В’ячеславом Гончаровим
зустрілися з головою Каланчацької громади Світланою Фоміною та
місцевими жителями.
«Ми зустрілися, щоб обговорити та знайти шляхи вирішення цієї
проблеми. Ми повинні врахувати інтереси обох сторін: місцевих
жителів та обленерго. Але якщо є соціальне напруження з цієї
теми – ми маємо його вирішувати. Ми, безумовно, на стороні
людей», – поінформував Юрій Соболевський.
За словами жителів громади, світло вимикають з 9:00 до 22:00.
А враховуючи той факт, що села Хорли, Роздольне і Максима
Горького є курортними, це впливає на хід туристичного сезону.
Місцеві жителі розповідають, що готуючись до туристичного
сезону, обіцяють певні переваги для туристів.
А по факту в громаді відключають електроенергію, мотивуючи
проведення робіт.
Крім того, від таких відключень страждають не лише звичайні
жителі, але й медичні заклади, дитячі табори, садки й приватні
підприємства, зокрема ті, що спеціалізуються на виробництві
молочних товарів.
Тож, головне прохання жителів – інформувати про проведення

робіт, та враховувати у наступному сезоні
проведення робіт до туристичного сезону.

можливості

Як зазначив Юрій Соболевський, обленерго – приватне
підприємство і втручатися у його роботу обласна влада не може.
«Однак, органи влади мають захищати інтереси громадян.
Херсонська обласна рада звертатиметься до обленерго з
проханням
погоджувати
графіки
планових
відключень
електроенергії завчасною, аби попереджати жителів та
підприємства про ремонтні роботи», – додав Юрій Соболевський.
Разом з тим, у ході наради він надав ряд рекомендацій стосовно
вирішення даного питання.
Зокрема, голові тергромади – утворити відповідну робочу групу
за участю представників громади, а далі всю необхідну
інформацію передавати до обленерго.
Стосовно рекомендацій обленерго, Юрій Соболевський відзначив,
що у першу чергу необхідно налагоджувати діалог з
користувачами. Одним з варіантів, за його словами, може бути
організація селекторних нарад з головами ТГ.
Також він звернувся до представників обленерго з проханням не
вимикати світло у всій громаді, розглянути можливість робити
це локально.
Окремо він акцентував увагу на тому, щоб у туристичний сезон
планових відключень світла не було.
Вячеслав Гончаров відзначив, що цьогоріч ремонтні роботи
завершать відповідно до запланованого графіку, проте вже
наступного року будуть враховані пропозиції громади.
Крім того, під час діалогу жителі громади задали нагальні
питання представникам обленерго, а ті в свою чергу надали
відповідні роз’яснення.

