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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
                                     Шановний Костянтине Івановичу! 

 

До мене, як до народного депутата України, звернувся міський голова м. 

Пологи  Запорізької області  Ю.А.Коноваленко з проханням сприяти у 

виділенні коштів в сумі 7 956,976 тис. грн. за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій. 

          В своєму зверненні заявник зазначає, що системи централізованого  

водопостачання  та  водовідведення в м. Пологи, збудовані десятки років тому,  

характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами води,   

технічною зношеністю. Значна частина водопровідних мереж фактично 

відпрацювала термін амортизації, знос основних фондів складає понад 60%. З 

кожним роком протяжність аварійних водопровідних мереж підприємства 

збільшується. З погіршенням технічного стану водопровідних мереж помітно 

знижується ефективність їх роботи та значно зростають нераціональні втрати 

води в мережах (в 2016 році при нормативі 30%, втрати води склали 48 %). 

Водопровідно-каналізаційне господарство міста Пологи - найбільший споживач 

електроенергії у комунальній сфері – 1 083 194 кВт  за 2016 рік.  

       За час експлуатації існуючих водопровідних мереж відбулися суттєві 

технічні, соціально-економічні, екологічні та інші зміни, які зумовили потребу 

пріоритетного відтворення на сучасному рівні системи водопостачання. 



Актуальною проблемою для ГКП ВКГ «Міськводоканал» Пологівської 

міської ради є зменшення відсотка втрат води. Для вирішення даного питання в 

місті Пологи необхідно виконати роботи з реконструкції наступних об’єктів: 

1. «Реконструкція водопроводу по вул. Єдності від буд.30 до перехрестя 

провулку Станційний з вул. Державна у м. Пологи Запорізької області», в сумі 

2 127,868 тис. грн. 

2. «Реконструкція водопроводу по вул. Калинова від буд. 1 до буд. 37 у  

м. Пологи Запорізької області», в сумі 602,312 тис. грн. 

3. «Реконструкція водопроводу по вул. Трудова від буд. 1 до буд. 43 у     

м. Пологи Запорізької області», в сумі 611,018 тис. грн. 

4. «Реконструкція водопроводу по вул. Державній від провулку 

Станційний до вул. імені Героя України Сацького В.А. і далі по вул. імені 

Героя України Сацького В.А. до вул. Єдності у м. Пологи Запорізької області», 

в сумі 3 679,510 тис. грн. 

5. «Реконструкція водопроводу по вул. Толстого  від вул. І. Крилова до 

вул. Щаслива, у м. Пологи Запорізької області», в сумі 936,268 тис. грн. 

Тому Пологівська міська рада просить сприяння у виділенні коштів в 

сумі 7 956,976 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, гарантуючи співфінансування з міського бюджету в розмірі 

1 % від обсягу субвенції. 

 На підставі викладеного вище, прошу  розглянути можливість виділення 

коштів в сумі 7 956,976 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій для Пологівської міської ради.  

          Про результати розгляду прошу повідомити   мене та заявника письмово, 

у встановлений законом термін. 

          

   З  повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  
                                                                                                           (посв. 286) 


