
 ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2020                               смт Воскресенське                        №29

Про використання води 
споживачами комунальних 
підприємств Воскресенської 
селищної ради

        Враховуючи  негативний  вплив  використання  води  з  системи
централізованого  водопостачання  для  зрошування  (поливу)  на  стан
забезпечення водою мешканців населених пунктів Воскресенської селищної
ради, з  метою  підтримання  необхідного  тиску  в  мережі  і  забезпечення
безперебійного   водопостачання  всіх  абонентів,  відповідно  до  Правил
користування системами  централізованого комунального водопостачання та
водовідведення  в  населених  пунктах  України,  затверджених  наказом
Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 № 190, Закону України «Про питну воду
та питне водопостачання», керуючись п.5 ст. 30, ст.ст.52, 59 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Воскресенської
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Заборонити мешканцям населених пунктів Воскресенської селищної
ради  використовувати  воду  з  централізованої системи для  поливу
сільськогосподарських  культур  і  насаджень  на  присадибних  ділянках,  в
теплицях, парниках тощо.

2.Заборонити споживачам самовільне  приєднання до  систем  
централізованого  комунального водопостачання  або самовільно 
користування ними.

3. Зобов’язати  споживачів  води  розрахунки  за  спожиту  воду   
здійснювати на основі показів засобів обліку. 



3.1.2.  Зобов’язити  споживачів  безоблікового  водокористування
встановити  засоби  обліку  води  в  місячний  термін  з  моменту  набрання
чинності даного рішення.

4. Надавачам послуг  з централізованого водопостачання:

4.1. створити групи контролю за використанням води до 01 липня 2020
року;

4.2. інформувати населення про заборону використання  води з системи
централізованого  комунального  водопостачання  для  поливу
сільськогосподарських культур і насаджень;

4.3.  забезпечити  контроль  за  використанням  води  з  системи
централізованого  комунального  водопостачання  в  населених  пунктах
Воскресенської селищної ради.

4.4.  при  виявленні  безоблікового  використання  споживачами  води,
самовільного  приєднання  до  централізованої  системи  водопостачання  або
встановлення заборгованості по сплаті за спожиту воду вживати заходи щодо
відключення споживача від централізованої системи водопостачання.

5.  Громадян,  які  порушуватимуть  дане  рішення,  притягувати до
відповідальності згідно з чинним законодавством.

6. Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу
житлово-комунального  господарства,  інвестицій  та  соціально-економічного
розвитку ГАДОМСЬКОГО С.В.

Селищний голова                                                    Олександр ШАПОВАЛОВ


