
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСn 

ВИКОНАВчий КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від J-6, О і. ,1 од g 
м. Бровари 

Про розгляд пропозицій щодо 
присвоєння звання "Почесний 
Іромадянин міста Бровари" 

РозгJUIВyВШИ ЮІОПота.ння голови депутатської фракції 
"Справедливість", голови Броварської міської організаціі Народної партії 
Іваненка П.П., начальника головного управління Національного банку 
Украіни по м. Києву і Київській області Степаненка А.І., голови Ради 
ветеранів міста Кир'mа г.я та лист директорів товариств з обмеженою 

відповідальністю ,,Бровсервіс", "РІТІМ" та ПlVIС ,,AmoMiнiyм - Україна" на 
підставі Положення про звання ,,почесний громадянин міста Бровари" та 
керуючись ст. 40 Закону України ,,про місцеве самоврядування в Украіні", 
виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Рекомендувати міській раді за особисті заслуги перед містом 
Бровари у сфері трудової, господарської, культурної діяльності у 

. громадському житті присвоїти звання "Почесний громадянин міста Бровари" 
Петренку Івану 30севичу - депутату Броварської міської ради, заступнику 
ГОпови Броварської міської організації Народної Партії. 

2. Контроль за виконанням даного ріmеВЮІ ПОЮІасти на керуючого 
Сl1P.lЦ'вми виконкому Кузн~ова К.В. 

І.В. Сапожко 

. . 
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Щодо HaдaннJI відповіді 

Національна комісія регулювання електроенергетики Украіни (далі _ 
НКРЕ) РОЗГJIJIНyла Ваші листи від 10.06.2008 N! 2-111204 та від 10.06.2008 
Н! -~:111'201, Наді~лане за належністю - Секретаріатом Кабінету l\tfiвicтpiB 
Укрaпm листом ВІД 23.06.2008 N! 7813/0/2-08, ЩОДО незадовільної роботи 
Броварського РП ЗАТ <<А.В.С. Київобленерго», і повідоМJIJlЄ наступне. 

під час перевірки Броварського РП ЗАТ <<А.Е.С. Киівобленерго» 
Київським територіальним представництвом НКРЕ, разом з представниками 
~ерженергонагляду, встановлено, що протягом 2008 року споживачі 33 рази 
ВIДImючалися для проведеННJI ремонтних робіт. ці роботи проводились з 
Попередженням споживачів про відюпочеШfЯ, юридичні особи сповіщ8JIИCJI по 
телефону, для фізичних осіб розвішувалися об'яви про час проведеIШJl 
ремонтних робіт. В м. Бровари протягом 2008 року зафіксовано 14 відключень 
по лініях 1 О кВ, 11 з них через пошкоджеllНJl кабельної лінії 1 О кВ, 48 
ВіДЮПочень повітряних ліній 0,4 кв та пошкоджень '1рансформаторних 
підстанцій 10/0 4 кВ, 192 дефекти (відсутність контакту, ПОІШСоджеВНJI , . . .. 
ліЧИЛЬника та інше). Слід зазначити, що у двох випадках ПОІШСоджеНШІ л1И1И 
0,4 кв сталося внаслідок наїзду на опори 0,4 кв автотранспорту, а в дВОХ 
ЇНІПИХ при зрізанні дерев мешк8НЦJJМИ міста. За ОСТ8lШі 6 місяців, зriдно з 
>kypналом цехового обліку технологічних порушень Бр~в~рського.!П та за 
даними оперативного журналу, перевищення терМІНІВ аваРІИ понад 

lІормативного по м. Бровари не зафіксовано.· ., . 
На Ф .. 050 міської ради надходять Дзв1НХИ вІД мешканЦІВ 

теле ону ШВlЮ .., ШUl Q'nU · ..... .... що сталися в МІСТІ - В1ДІС1ІЮче В і"' .... , 
МІста стосовно всІХ аварІИВИХ ситуацш, журналІ· Саме з цьоro ... . фіксуються в окремому . 
'rеnла та електроенеРГll, ЯКІ ах однак при цьому не 
>kypналу була зроблена вибірка відключень в мереЖІ ' 1ll"IK .. \ 
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проводився аналіз питань, яких стосуються дані дзвінки: роботи аварійної 
служ~и, стану мереж Броварського РП, чи пов'язані ці питанНJI зі станом 
Внутр1ШНЬО будинкових мереж житлових будинків. 

.. У 2008 році Держенергонаглядом була проведена перевірка ЗАТ (<А.Е.С. 
1<И1вобленерго» щодо технічного стану та організації експлуатації 
електромереж, за результатами якої було видано припис стосовно ycyнeHНJI 

порушень за 34 пунктами і терміном виконанНJI 1 вересня 2008 року. 
Підключення нових споживачів індивідуальних житлових будинків в 

4-му житловому районі м. Бровари здійснюється згідно з вимогами Правил 
приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених 

постановою НКРЕ від 14.12.2005 Н!! 1137. Обрахування плати за приєднанНJI до 
електромереж ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» виконується з застосувaнНJJМ вимог 
Методики обрахування плати за приєднaнНJJ електроустановок до електричних 
мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 19.07.2007 Н!! 983. При вибірковій 
перевірці обрахування плати за приєднанНJI порушень Методики не виявлено. 

Відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Умов та 
Правил здійснення підприємницької діяльності з постачaнНJJ електричної 
енергії за регульованим тарифом та за нерегульованим тарифом, з виробництва 
електричної енергії, передачі електричної енергії місце~ими ~~окальними~ 
електричними мережами, оптового постачанНJI с:леКТРИЧНОІ енерт та передаЧІ 

електричної енергії магістральними та МІждержавними електричними 
мережами затвердженого постановою НКРЕ від 13.04.2006 Н!! 457, контроль за 
дотрим~ ліцензіатами законодавства про електроенергетику --та 

Ліценз1ИВИХ·... умов провадиться НКРЕ і їі територіальними представ~ами ~ 
. . .. докумеНТІВ .JD(1 .. овноважень IIIЛJIXом аналІЗУ ЗВІТНОСТІ, ІНШИХ , 

межах сво1Х п . анових . . НКРЕ та IIIЛJIXом проведеННJI планових І позапл 
надає лщеНЗlат , 
перевірок. .....auv мереж та підстанцій ВJOПQчено 

Пит ОД0 переВІРКИ теХВ1ЧНОГО сА .... " . оо 
ання щ . .. буде перевірено ПІД час !ШанОВОІ 

в програму планової перевірки шб
цеНЗlаТIВ, тaIД. повlДН· о до Графіка !Шан0ВИХ 

• ,о АЕС Київо ленерго» в . 
переВІРКИ ЗАТ (\n. •• • ... n; crtП.Иl·СТЬ З виробництва, передаЧІ, . .. яхі ЗД1исmoють ~ ... 
перевірок лщеНЗlат1В, ... обництва теплоенергії на 2008 рік. 
постачання електроенерПl, та вир 

Член Комісії 

Покam.чук IО.Д. 
241-90-28 

к.тenичко 
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