
 
 

 
 

 

БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.2017 р. №65 
Про звернення виконавчого комітету 
Бериславської міської ради до голови 
обласної державної адміністрації та 
голови обласної ради  
 
 

 

    
 

Взявши до уваги лист начальника КВУ «Бериславський водоканал» від 
30.10.2017р. № 157, виконавчий комітет Бериславської міської ради відмічає, що 
м.Берислав розташований на березі Каховського водосховища, яке відноситься до 
водних об’єктів загальнодержавного значення. 

До переліку об’єктів комунальної власності Бериславської міської 
територіальної громади входить комунальне підприємство - комунальне виробниче 
управління «Бериславський водоканал». 

Каналізаційна система та очисні споруди міста обліковуються на балансі КВУ 
«Бериславський водоканал», знаходяться в неробочому стані з 2002 року та 
оцінюються як аварійні.  

Рішенням сесій Бериславської міської ради від 03 жовтня 2006р. № 107 « Про 
визначення замовника з реконструкції очисних споруд м. Берислава»  комунальній 
установі з капітального будівництва та експлуатації Херсонської  обласної ради 
передано функції замовника  з виконання робіт по реконструкції очисних споруд м. 
Берислав. Рішенням сесії Херсонської обласної ради від 13 листопада 2013р. № 892 « 
Про внесення змін  та доповнень до Програми стабілізації екологічного стану 
навколишнього природного середовища та підвищення рівня соціально – 
економічного розвитку Херсонської області « Екологія-2015» комунальну установу 
визнано замовником виконання заходу    « Реконструкція  очисних споруд м. 
Берислав Херсонської області ( коригування робочого проекту)». Згідно  свого 
Положення та Бюджетного кодексу України комунальна установа має можливість 
здійснювати функції замовника  за  рахунок бюджетів усіх рівнів. 

По зазначеному об’єкту в комунальній установі  обліковується витрати з 
незавершеного будівництва на суму 2295,57 тис. грн., з яких: 

1085,37 тис. грн. за період з 2003 по 2013 роки виділено з Фонду охорони 
навколишнього природного середовища обласного бюджету; 

250,00 тис. грн.. у 2006р. з державного бюджету; 
906,2 тис. грн.. за період з 2005 по 2006 роки за рахунок  коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим  бюджетам. 



У 2013р. комунальною установою з капітального будівництва та експлуатації 
Херсонської обласної ради отримано експертний звіт з розгляду проектної 
документації по робочому  проекту « Реконструкція очисних споруд м. Берислав 
Херсонської області ( коригування)» на підставі якого зазначений робочий проект 
може бути затверджений в установленому порядку та є підстави  звертатись  до 
міністерств щодо фінансування зазначеного проекту для виконання Доручення 
Президента України від 25 березня 2011 року № 1-1/566. 

Станом на 01.10.2017р. комунальною  установою з капітального будівництва  та 
експлуатації Херсонської обласної ради проведено конкурс та  визначено переможця            
( ППМК-132  м. Гола Пристань) проведення робіт. 

Установою, на умовах конкурсу, придбано необхідне обладнання  та 
устаткування майже на 10 млн. грн., та передане на відповідальне збереження 
виконавцю робіт. 

Виконавчим комітетом міської ради на підставі розрахунків інвентаризації 
кількості аварійних витоків стічних вод наданих КВУ «Бериславський водоканал» 
прийнято рішення від 28.02.2012 № 14, яким затверджено КВУ «Бериславський 
водоканал» відповідна кількість аварійних витоків стічних вод в Каховське 
водосховище. 

В результаті  судових позовів та безліч перевірок контролюючими органами 
комунального підприємства КВУ «Бериславський водоканал» щорічного 
нараховуються збитки за забруднення Каховського водосховища за відсутності вини 
підприємства. Також щоквартально підприємство сплачує екологічний податок за 
забруднення Каховського водосховища. Вищезазначені штрафні санкції негативно 
впливають на фінансово-економічний стан підприємства.    

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,   виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ:  

 
Звернутися до голови Херсонської обласної державної адміністрації, голови 

Херсонської обласної ради  з проханням втрутитись в дану ситуацію та сприяти у 
позитивному вирішенні даного питання.  

В разі не прийняття жодних рішень діяльність комунального підприємства - 
комунальне виробниче управління «Бериславський водоканал» буде зупинено через 
надумані борги та штрафи, а територіальна громада міста, яка складається приблизно 
з 12 тис. мешканців, залишаться без водопостачання. 

  
  
 

       Міський голова                                                      О.М.Шаповалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


