
   
 

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.09.2017 р. № 61   

Про підготовку підприємств   житлово-
комунального господарства до роботи в 
осінньо-зимовий період 2017/18 р.р.   

 

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Шматова С.В. 
про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу та об'єктів 
житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 
р.р., виконавчий комітет міської ради відмічає, що готовність житлового фонду 
міста до  осінньо-зимовий період  становить 100 %. На балансі КП «Бериславська 
ЖЕК-1» знаходяться  житлові будинків, 52 з яких з усіма зручностями, 
підготовлено до опалювального періоду  всі будинки з видачею паспортів 
готовності. КВУ «Бериславський водоканал» згідно запланованих заходів роботи 
виконав на 100%. Дошкільні навчальні заклади №3, 4, 5 до роботи в осінньо-
зимовий період готові на 100%.   

 Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію першого заступника міського голови Шматова С.В. про  
підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу та об'єктів 
житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 
2017/18 р.р.  прийняти до відома. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.  
 
 

 
Перший заступник  
міського голови                                             С.В.Шматов 

 

 

 

 

 

 



ДОВІДКА 
        Виконавчим комітетом Бериславської міської ради прийнято рішення від 30.04.2017  
року № 27   „ Про підсумки роботи комунальних підприємств в осінньо - зимовий період 
2016/2017 роки та заходи щодо підготовки комунальних підприємств міста до 
опалювального періоду 2017/2018 роки” 

Теплопостачання 
          На території Бериславської міської ради централізоване теплопостачання відсутнє.  
Опалення житлового фонду індивідуальне. Заклади комунальної власності Бориславської 
міської ради адміністративна будівля ДНЗ № 3;4;5) мають індивідуальне опалення. 
         Заборгованість  за спожиті енергоносії відсутня.    Станом на 01.09.2017 року, згідно 
запланованих заходів проведено  поточний ремонт адмінбудівель ДНЗ. 

Водопостачання 
     Комунальне виробниче управління „Бериславський водоканал” надає послуги з 
водопостачання приватному та комунальному сектору (13375 споживачів), 
підприємствам, установам і організаціям міста ( 128 абонентів). 
      На балансі КВУ „ Бериславський водоканал”  налічується 14 артезіанських 
свердловин,  з яких діючих 12, знаходяться в резерві - 2. 
      Загальна протяжність водопровідних мереж становить 157 км., з них 62,8 км. або 40% 
знаходяться в аварійному стані. Це свідчить, що відновлення водопровідних мереж значно 
відстає від їх фактичного зносу. 
       Із  існуючих 14 свердловин 9 свердловин мають 100%  знос і працюють понад 
нормативний термін, а 5 свердловин мають 11% зносу. 
       Згідно запланованих заходів проведено поточний ремонт водопровідної мережі міста, 
ремонт насосного обладнання та ревізія запірної арматури. Станом на 01.09.2017 р. 
заплановані заходи виконано на 100 %.   

Водовідведення 
       Протяжність каналізаційних мереж становить 55,6 км, із них 42,1 км. або 54% 
знаходиться а аварійному стані. На час проведення реконструкції каналізаційної мережі та 
очисних споруд м. Берислава загальна кількість аварійних витоків стічних вод до 
Каховського водосховища, які неможливо вивести асенізаційними автомобілями, 
становить 8791,33 м. куб./рік. 
        Реконструкцію очисних споруд м. Берислава роботи планується проводити за 
рахунок коштів державного бюджету загальною вартістю майже 36 млн. грн. Станом на 
сьогодні проведено коригування проектно-кошторисної документації.  

Житловий фонд 
        На балансі КП „ Бериславська ЖЕК-1” знаходиться 71 житловий будинок, 52 з яких з  
усіма зручностями,75% житлового фонду потребує капітального ремонту. 
        Станом на сьогодні в місті створено 25 ОСББ. Згідно Статуту комунальне 
підприємство займається організацією та проведенням робіт пов’язаних з вивезенням 
твердих побутових відходів. 
        Вивезення твердих побутових відходів  з комунального та приватного сектору, а 
також  вивезення сміття з громадських місць та міського вуличного змету проводиться 
згідно графіків затверджених виконавчим комітетом міської ради. Станом на 01.09.2017 р. 
заплановані заходи виконано на 100 %.   
 
 


