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На № ВІД

Виконуючому обов’язки голови 
Бориспільської районної
державної адміністрації 
Садовському Р.М.

Ш ановний Руслане Миколайовичу!

Станом на сьогоднішній день у селі Гора Бориспільського району виникла 
проблема із постачанням електроенергії, що у свою чергу є порушенням умов договорів 
з постачання електричної енергії споживачам.

Порушення умов договору оператором системи розподілу полягає в 
неналежному обслуговуванні ліній електропередач, трансформаторних підстанцій та 
інших електромереж до кордонів розподілу, що в свою чергу призводить до частих 
аварійних ситуацій на трансформаторних підстанціях. ТП виходять з ладу через 
зношеність електромереж та перевантаження, що призводить до знеструмлення всього 
населеного пункту на тривалий період часу.

Як наслідок за дорученням виборців на адресу сільської ради надійшло 
депутатське звернення від групи щодо незадовільної роботи ПрАРТ «Київобленерго».

Враховуючи вищезазначене, а також те, що дана проблема не лише села Гора, з 
метою зниження соціальної напруги серед населення, просимо Вас провести спільну 
зустріч за участі голів сільських рад, депутатів, представника ПрАРТ «Київобленерго» 
та керівника Бориспільського районного підрозділу ПрАРТ «Київобленерго».

На розгляд засідання спільної зустрічі просимо винести питання щодо 
розроблення планів та заходів по покращенню роботи електричних мереж та створення 
належних умов їх експлуатації.

Додаток:

З повагою, 
сільський голова Р.М. Дмитрів

3-65-41



Голові Гірської сільської ради 
Дмитрів Р.М.

Депутатів Гірської сільської ради 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
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Проблема із постачанням електроенергії одне з нагальних питань мешканців села 
Гора, відповідно до нас, як до депутатів, звертаються жителі з проханням посприяти у 
вирішенні питання щодо нормального, безперебійного, належного постачання 
електричної енергії до споживачів.

В селі Гора проживають люди різних вікових категорій, і більшість з них є люди 
похилого віку та діти, які вкрай потребують безперервного особливого догляду, і те, що 
в будинках немає електроенергії та відповідно не працює опалення може призвести до 
погіршення їх стану здоров’я, загостренню хвороб.

Індивідуальні та колективні звернення, записи на прийом до керівника 
районного підрозділу не дають бажаних результатів.

Мешканці села стурбовані бездіяльністю у вирішенні даної проблеми, що на їх 
думку може призвести до трагічних випадків. Село часто залишається без світла, 
виходять з ладу електричні прилади.

Враховуючи вищезазначене просимо Вас в межах компетенції посприяти у 
вирішенні даного питання та по можливості організувати зустріч з представниками 
енергетичної компанії.

Додатково повідомляємо, що з даного питання нами направлено листи до:
- ПрАТ «Київобленерго»;
- Бориспільського районного підрозділу ПрАТ «Київобленерго»;
- Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг;
- Заступника директора департаменту із врегулювання відносин у сфері

енергетики; ■ >
- Державної інспекції енергетичного нагляду України;
- Міністерства енергетики та захисту довкілля України.


