
 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

     ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

восьмого скликання 

_________сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я (проєкт) 

 

________________ 2021                                                     № 

 

 

«Про стан водопостачання с-ща 

Грейгове, с. Водокачка, с. Степове  

Вітовського району Миколаївської 

області» 
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України  «Про житлово-комунальні послуги» з метою ефективного та 

якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення с-ща Грейгове, с. 

Водокачка, с. Степове, враховуючи висновок постійної комісії, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розірвати відносини селищної ради з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Єдині комунальні системи» у сфері господарсько-побутового 

водопостачання та водовідведення. 

2. Скласти Акт прийому-передачі системи водопостачання та 

водовідведення с-ща Грейгове, с. Водокачка, с. Степове Вітовського району 

Миколаївської області (обладнання, свердловини, башти тощо) в строк до 

01.09.2021 року. 

3. Передати комунікації та споруди системи водопостачання 

(свердловини, башти тощо) в оперативне управління та на баланс житлово-

комунального підприємства «Калина» після підписання Акту прийому-передачі 

системи водопостачання та водовідведення с-ща Грейгове, с. Водокачка, с. 

Степове Вітовського району Миколаївської області, передбаченого пунктом 2 

даного рішення. 

4. Доручити директору житлово-комунального підприємства «Калина» 

Ігору ЧИЖОВСЬКОМУ: 

4.1. Забезпечити належне водопостачання та водовідведення 

населенню с-ща Грейгове, с. Водокачка, с. Степове Вітовського району 

Миколаївської області та підприємствам, установам, організаціям, 

розташованих на території даного населеного пункту після передачі 

Воскресенською селищною радою комунікацій та споруд системи 

водопостачання та водовідведення (свердловини, башти тощо) в 



оперативне управління та  на баланс житлово-комунального 

підприємства «Калина»; 

4.2. Використовувати діючі тарифи для оплати за послуги 

водопостачання та водовідведення, які були затверджені рішенням 

виконавчого комітету № 40 від 18.10.2018р.  Грейгівської сільської ради.  

4.3. Надати  на розгляд та затвердження виконавчого комітету 

розрахунок нових економічно обґрунтованих тарифів на житлово-

комунальні послуги щодо водопостачання та водовідведення населенню 

та підприємствам, установам, організаціям, розташованих в с-щі 

Грейгове, с. Водокачка, с. Степове Вітовського району Миколаївської 

області до 01.10.2021 року. 

5. Старості с-ща Грейгове, с. Водокачка, с. Степове О.А. Ігнатову 

провести серед населення та представників підприємств, установ, організацій с-

ща Грейгове, с. Водокачка, с. Степове інформаційну роботу щодо порядку сплати 

коштів за надання послуг у зазначеній сфері на рахунок ЖКП «Калина». 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, інфраструктури та житлово-комунального господарства. (Голова 

комісії Юрій ПИЛЬО) 

 

 

Секретар селищної ради                                                                       Тетяна БІЛОЗОР 

 


