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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Костянтине Івановичу! 

    
До мене, як до народного депутата України, від імені мешканців сіл 

Августинівка та Світанок  Запорізького району Запорізької області звернулася 

голова Августинівської сільської ради Колесник І.Т., яка  просить допомогти  

вирішити питання щодо сприяння в виділенні з обласного бюджету коштів на 

виготовлення проектно – кошторисної документації  на реконструкцію 

водопровідної мережі  села Августинівка та села Світанок  в сумі 500,00 

тис.грн. 

В своїй заяві заявниця зазначає, що в 1969-1973 роках  Державним 

дослідним господарством «Світанок» було виготовлено проект і  виконані  

необхідні роботи по забезпеченню  населення села Августинівка та села 

Світанок питною водою. Водопостачання забезпечували 2 артезіаські 

свердловини в балці «Криловка»  глибиною  від 25 до 60 м., насосна станція з 

накопичувальним резервуаром ємкістю до 250 м3  та чавунний трубопровід. В 

зв’язку з тим, що на кінець 2002 року заборгованість Державного дослідного 

господарства “Світанок” Запорізькому району електричних мереж досягла 

майже 800 тис. грн., виникла загроза відключення мережі водопостачання 

питної води села Августинівка від  електричної  мережі. Згідно з вимогами 

діючого законодавства, клопотанням адміністрації ДДГ “Світанок” сільська 

рада була вимушена з січня 2003 року прийняти у свою комунальну власність 
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мережу водопостачання питної води. Після прийняття мережі питного 

водопостачання у комунальну власність сільської ради, вона була передана у 

повне господарче відання комунальному підприємству “Августинівське” 

створеного сільською радою для обслуговування об’єктів інженерної 

інфраструктури які повинні були передаватись у комунальну власність 

громади. Комунальним підприємством були укладені договори з  всіма 

водокористувачами  на водозабезпечення. Через те, що мешканці 

с.Августинівка, які були працівниками ДДГ “Світанок” на протязі декількох 

років не одержували заробітної плати, проплата за використану питну воду 

здійснювалась дуже незадовільно. Не зважаючи на всі заходи, які проводились 

сільською радою (сходи громадян, роз’яснювальна робота серед населення) 

витрати на утримання мережі питного водопостачання перевищували 

поступаючи від населення кошти. Як наслідок у КП “Августинівське” 

утворилась заборгованість за використану електроенергію. Запорізьким 

районом електричних мереж за борги мережа питного водопостачання не 

одноразово від’єднувалась від електропостачання, що призводило до 

розкрадання дротів і до викрадення силового трансформатору арт. свердловин. 

Про всі випадки розкрадання повідомлялось до районного відділу міліції, але 

злочинці до цього часу не знайдені. Все це відновлювалось при допомозі 

райдержадміністрації і базового господарства. 

           Станом на 01 березня 2004 року заборгованість КП “Августинівське” за 

використану електроенергію досягла майже 17 тис. грн. З 17 березня 2004 року 

мережа водопостачання була знову від”єднана від  електропостачання. У квітні 

місяці 2004 року вдруге було викрадено силовий трансформатор з арт. 

свердловини, а також електричні дроти. З  квітня  2004 року по сьогоднішній 

час в селі Августинівка відсутнє водопостачання. 

- Для відновлення водопостачання населення села Августинівка та села 

Світанок необхідно провести роботи: 

1 етап : 

          -  проведення обстеження технічного стану артезіанських свердловин  

    з залученням фахівців; 
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 - у разі необхідності - проведення ремонту артезіанських свердловин; 

-  проведення робіт по відновленню насосної станції; 

- проведення реконструкції центральної водопровідної мережі до 

населених пунктів протяжністю 7 км. 

2 етап :  

- Проведення реконструкції  мережі водопостачання по населеним пунктам 

з залученням коштів населення. 

          Для проведення вищезазначених робіт необхідно виготовити проектно – 

кошторисну документацію, на яку Августинівська сільська рада не має коштів. 

В зв’язку з викладеним вище,  прошу розглянути можливість вирішити 

питання  виділення  з обласного бюджету коштів на виготовлення проектно – 

кошторисної документації реконструкції водопровідної мережі села 

Августинівка та села Світанок  в сумі 500,00 тис. грн. 

Про результати розгляду звернення прошу поінформувати мене та 

заявників  через голову Августинівської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області,  в термін, встановлений чинним законодавством України.  

Додаток: на __арк.    

   

         

         З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 

 


