
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про звернення до Прем'єр-міністра України Тимошенко Юлії 
Володимирівни щодо передачі комунального підприємства 
Київської обласної ради «Бровариводоканал» до власності 

територіальної громади міста Бровари 

з метою забезпечення безперебійної, безаварійної роботи та надання 
якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, для 
здійснення оперативного керування комунальним підприємством Київської 
обласної ради «Бровариводоканал» та доцільного вкладання бюджетних 
коштів у розвиток підприємства, керуючись, ст. 60 та п. 1 О прикінцевих та 
перехідних положень Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШ ИЛА: 

1. Підтримати звернення до Прем'єр-міністра України Тимошенко Юлії 
Володимирівни щодо передачі комунального підприємства Київської 

. обласної ради <<Бровариводоканam> до власності територіальної громади 
міста (додається). 
2. Направити звернення щодо передачі комунального підприємства 
Київської обласної ради <<Бровариводоканал» до власності територіальної 
громади міста до Прем'єр-міністра України Тимошенко Юлії 

Володимирівни. 
З. Контроль за виконанням даного рі.ЦШ8m1l=В 
питань комунальної власності та прив,ttJJj·1fз)I~U * -_.---

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 
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ПОДАННЯ: 

Заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної власності 

та приватизації 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного 
відцілу 

-~~--_ Сердюк Ю.А. 

('" d Лавер ІІ. 

Начальник загального відцілу ~-..,,~.-..r-__ гнатюк Н.І. L-~~ 
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ЗВЕРНЕННЯ 

Щодо lІєрєдачі I(ОЛ'УНaJlЬНОZО 
lIiдnpиЄJJICnrвa до власносn,і 

n,єриn,оріaJIьноі zрол.адu М. Бровари 

Додаток 

до рішення Броварської 
міськоLPади 

від #11.!1ю.. 2009 року 
N!! 4't'ff. - "-cw-

Прем'єр-міністру України 
Тимошенко Ю.В. 

Шановна Юліє Володш."рівно/ 

Броварська міська рада Київської області занепокоєна ситуацією, що 
склалася з водопостачанням нашого майже 1 ОО-тисячного міста. Це 

пов'язано з тим, що комунальне підприємство водопровідно 
каналізаційного господарства <d)ровариводоканал», яке надає дані послуги і 
розташоване в місті Бровари, підпорядковане не місцевій громаді, а 
комунальному об'єднанню Киівської обласної ради «КиївоблвоДоканал» та 
Київській обласній раді. як свідчить практика, останні не в змозі ефективно 
керувати підприємством. Про це говорять наступні факти: 

1. Київська обласна рада до цих пір не вклала жодної копійки в розвиток 
кп ,,Бровариводоканал" . Відсутність капітального фінансування 
призводить до зношування мереж та обладнання підприємства, яке на 
сьогодні фактично знаходиться в аварійному стані, що в свою чергу, 
загрожує місту екологічною катастрофою. 

2. У Броварах мають місце систематичні відключення населення від 
водопостачання при майже стовідсотковій оплаті послуг кп 
"Бровариводоканал" . Обласне керівництво просто не здатне 
оперативно реагувати на потреби підприємства. 

3. кп КОР "Бровариводоканал" ініціювало розірвання договору на 
подачу води з комунального водопроводу та приймання стічних 
вод до комунальної каналізації з комунальним підприємством 
Броварської міської ради «Броваритеплоенергомережа», 
поставивши під загрозу гаряче водопостачання в усьому місті. 

4. На підприємстві ,,Бровариводоканал" BiдcyтНJI будь-яка охорона, що 
загрожує виникнеННJIМ нештатних ситуацій та є грубим порymенНJIМ 
законодавства України. Будь-хто може отримати доступ до системи 
водозабору та вчинити будь-які протиправні дії (отруєння води, 
виведення з ладу обладнанНJI тощо). Важко навіть уявити, до яких 
наслідків може призвести подібна недбалість. 

5. Відсутність фінансування призвела до того, що в місті застосовується 
зас;аріла технологія о;истки води за допомогою хлору. Це, по-перше, 
шюдливо ДJDI здоров я населеННJI, а по-друге, через недбалість та 

неефективне управЛЇННJI може статись виливання близько 5 тонн хлору, 
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що може призвести до екологічної трагедії 
загальнодержавного масштабу. 

6. кп "БровариривоДоканал" постійно звертається до міської ради з 
питанням про збільшення тарифів за водопостачання та 
водовідведення, хоча існуючі тарифи і так одні з найвищих не тільки в 
Київській області, але й в цілому по Україні. 

7. На підпри~мстві існує велика заборгованість по заробітній платі, 
заборгованІСТЬ перед Пенсійним фондом У країни, значна бюджетна 
недоїмка. 

Нагадаємо, що все це відбувається при майже стовідсотковій оплаті 
послуг ,,Бровариводоканала" населенням і підприємствами міста. 

Також хочемо зазначити, що кп "Бровариводоканал" збудовано силами 
місцевих підприємств і саме для забезпечення потреб нашого міста. А через 
недолуге керівництво з цими функціями "Бровариводоканал" не 
справляється. 

Через проблеми з водопостачанням у місті зростає соціальна напруга, що 
загрожує дестабілізацією ситуації у Броварах. 

Головною причиною такого стану речей є підпорядкованість кп 

"Бровариводоканал" Київській обласній раді, яка при всьому бажанні не 
здатна ефективно керувати підприємством та дбати про його належне 
функціонування. А, отже, про надання населенlUO якісних послуг з 
водопостачання за існуючих умов не може бути й мови. Так, заслухавши звіт 
про господарську діяльність кп кор «Бровариводоканал», Броварська 
міська рада визнала роботу підприємства незадовільною. . 

Керуючись ст.60 та п.l0 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України (<Про місцеве самоврядування в Україні» Броварська міська рада 
протягом 2007 - 2009 років неодноразово ПОРУЕЦУВала клопотання перед 
Київською обласною радою про передачу кп кор «(<Бровариводоканвл» з 
обласної комунальної власності у власність територіальної громади міста 
Бровари. Вирішення даного питання дозволило б: 

1. Забезпечити безперебійне водопостачання населенню та підприємствам 
і установам міста. 

2. Забезпечити безаварійну роботу кп "Бровариводоканвл". 
з. Підвищити ефективність роботи підприємства при збережені 

існуючого тарифу чи навіть його зниженні. 
4. На постійній основі здіЙСlUOвати капітальні інвестиції в оновлення 

обладнання кп "Бровариводоканал" , запровадження нових технологій. 
s. Погасити заборгованість підприємства по заробітній платі, бюджетну 

недоїмку та борг перед Пенсійним фондом. 
6. Закрити кредиторську заборгованість "Бровариводоканалу" перед 

іншими суб'ЄКТами господарювання. 

7. Оперативно реагувати на потреби кп "Бровариводоканал" в поточному 
ремонті, заміні зношених мереж тощо. 
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8. Забезпечити охорону об' єктів кп "Бровариводоканал" з 
метою недопущення виникнення форсмажорних ситуацій. 

9. Стабілізувати ситуацію у місті в цілому. 

Зазначені вище рішення міської ради були доведені до відома особисто 
голови Київської обласної ради М8Йбоженка Володимира Володимировича. 
Але, на жаль, з боку Київської обласної ради не було вчинено жодних дій 
щодо вирішення поставленого питання. 

Зважаючи на повноваження Кабінету Міністрів України по 

забезпеченню взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади з 
органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, 
зокрема економічного, соціального та культурного розвитку відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць, передбачену ст.4! Закону України 
<<Про Кабінет Міністрів України», ми просимо Вас вирішити питання про 
передачу кп КОР ««Бровариводоканал» до комунальної власності 

територіальної громади м. Бровари. 

Додатки: 
1. Копія листа кп КОР «<<Бровариводоканал» до споживачів з вимогою про 
сплату 5-ти кратного розміру діючого тарифу за водопостачання - 1 аркуш. 
2. Копія договору на подачу води із комунального водопроводу та приймання 
стічних вод до комунальної каналізації - 2 аркуші. 
3. Рішення Броварської міської ради від 26.02.2009 р. N!! 1061-56-05 <<Про 
визнання незадовільною роботи комунального підприємства Київської 
обласної ради <<Бровари водоканал» - 1 аркуш. 
4. Рішення Броварської міської ради від 22.02.2007 р. N!! 247-17-05 <<Про 
порушення клопотання перед Київською обласною радою про зміну форми 
власності комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства» - 1 аркуш. 
5. Лист Броварської міської ради Голові Київської обласної ради <<Про 
порушення клопотання» від 06.03.2007 р. N!! 800 - 1 аркуш. 
6. Рішення Броварської міської ради від 26.02.2009 р. N!! 1063-56-05 «Про 
повторне порушення клопотання перед Київською обласною радою про 
передачу комунального підприємства Київської обласної ради 
<<Бровариводоканал» з обласної комунальної власності у власність 
територіальної громади міста Бровари» - 1 аркуш. 
7. Лист кп кор «<<Бровариводоканam) до кп БМР «Броваритеплоенерго
мережа» про розірвання договору N!! 67 від 30.11.2007 року на подачу води з 
комунального водопроводу та пр pQfl,Ч,;' вод до комунальної 
каналізації з 15.04.2009 року. * , 1'.-'. ! _,~ і/ ... 
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виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради І.В. Сапожко 
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