
ВОЛОДИМИРЕЦЬЇСА СЕЛИЩ НА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме склрікапня)

РТЇТЇЇ7І-4Т-' С:1 А  Д-А-І л.и і і  1 .і

г?Ь г-\!^нД\4  ̂ 2021 року

Про затвердження актів обстеження 
відновлених каналізаційних колекторів

Керуючись статтею 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши акти обстеження відновлених каналізаційних колекторів 
по вулицях Покровська, , Повстанців, Сагс 1 ачного та провулку Чорновола 
селища Володимирець, за погодженням з посіїиними комісіями селищної ради, 
селищна рада, :

ВИРІШ ИЛА: ■  ̂ ^

1.  ̂ Затвердити акти обстеження відновлених каналізаційних колекторів 
загальною протяжністю 822 метри та балансовою вартістю 102366,02 ( сто дві 
тисячі'триста шістсот шістдесят грн. 02 когі.), а саме:

цо: вулиці /Покровська протяжністю 420 метрів, балансовою вартістю
61195.00 гривнів;

по вулиці Повстанців протял ністю 186 метрів, балансовою вартістю
27435.00 гривнів;

; по вулиці Сагайдачного протяжністю 54 метрів, балансовою вартістю
3434.00 гривнів,

по пров}лку Чорновола протяжністю Г162 метрів, балансовою вартістю 
10302,02 гривнів.

2. Комунальному підприємству по водопостачанню та водовідведенню 
«Аква»;

2.1. Збільшити балансову вартість каналізаційних колекторів на загальну 
суму 102366,02 ( сто дві тисячі триста шістсот шістдесят грн. 02 коп.).

; 2.2. Укласти договори із споживачами про надання послуги з 
ценгралізованого вОдовідведення;

3. Контроль за виконаї-іням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, _^„_„^управлїішя комунальною власністю, 
ж и тлово-тсом унального /і^тй ії^^^^  інвестиційного розвитку, земельних 
відносин, екології'^^^рА док^й^Ш ання та благоустрою (голова комісії 
Олександр КРУК).

Селищний голова Василь КОВЕПЬКО



Затверджено
ищний голова

овенько

А К Т
Обстеження відновленого каналізаційного ко^'еі/тдріГпо цуйшці

и  ґО  ̂<л_____
Від «__»______ _____ 2021р. ^  І і ї йґ г  Володимирець

Ми, комісія з обстеження відновлених каналізаційних колекторів, затверджена 
розпорядженням селищного голови від 08.11.21 року № 111 в складі:

Голови комісії; Котовича Арсенія - заступника селищного голови 
Членів комісії:

Шеліган Ольги -  начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та 
господарського забезпечення, головного бухгалтера;
Савсюка Руслана -  начальника КП «АКВА»;
Крука Олександра -  голови постійної комісії з економічних питань, 
управління комунальною власністю житлово-комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, 
природокористування та благоустрою;
Лосінця Василя -  головного спеціаліста відділу економіки, інвестицій , 
житлово-комунального господарства, секретаря комісії 

провели обстеження відновленого каналізаційного колектора по вулиці ок 
_____________ і встановили наступне:
1.Довжина відновленого колектора діаметром труб 160 мм по вул. '' о\ 

становить 1 /^  ̂  _________
2.Кількість труб витрачених на відновлення каналізаційного колектора по вулиці

/У а  ! ( іА_____ становить ^ ^  ) ____________
3.Вартість матеріалів затрачених на відновлення каналізаційного колектора складає

р ^ _̂ --------------
4.Роботи по відновленню каналізаційного колектора по вул. А______

виконані за дольової участі жителів вул. а _^та КП «АКВА».

В результаті проведеного обстеження комісія селищної ради
ВИРІШИЛА:

Рекомендувати селищній раді відновлений каналізаційний колектор по в̂  ___ ^
загальною протяжністю )
Ввести в експлуатацію та поставити на балансовий облік КП «АКВА» вартістюВвести в експлуатацію та поставити на оалансовии оолік

Голова комісії: у^А . Котович

Члени комісії : О. Шеліган
Р. Савсюк 
О. Крук 
В. Лосінець
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Затверджено
щний голова

Ковенько

А К Т
Обстеження відновленого каналізаційного 

ВІД «__»______ _̂____ 2021р. смт Володимирець

Ми, комісія з обстеження відновлених каналізаційних колекторів, затверджена 
розпорядженням селищного голови від 08.11.21 року № 111 в складі;

Голови комісії: Котовича Арсенія - заступника селищного голови 
Членів комісії;

Шеліган Ольги — начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та 
господарського забезпечення, головного бзгхгалтера;
Савсюка Руслана -  начальника КП «АКВА»;
Крука Олександра -  голови постійної комісії з економічних питань, 
управління комунальною власністю житлово-комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, 
природокористування та благоустрою;
Лосінця Василя -  головного спеціаліста відділу економіки, інвестицій , 
житлово-комунального господарства, секретаря комісії 

провели обстеження відновленого каналізаційного колектора по вулиці /  
_____________ і встановили наступне;
1.Довжина відновленого колектора діаметром труб 160 мм по вул. 

становить __________
2.Кількість труб витрачених на відновлення каналізаційного колектора по вулиці

становить / н ______________
3.Вартість матеріалів затрачених на відновлення каналізаційного колектора складає

4.Роботи по відновленню каналізаційного колектора по /
виконані за дольової участі жителів вул. та КП «АКВА».

В результаті проведеного обстеження комісія селищної ради
В И Р І Ш И Л А :

Рекомендувати селищній раді відновлений каналізаційний колектор по вул. 
загальною протяжністю ^  }
Ввести в експлуатацію та поставити на балансовий облік КП «АКВА» вартістю

Голова комісії; 

Члени комісії ;
■■ / к Крук

В. Лосінець
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А К Т  /  У
Обстеження відновленого каналпаційного колеіетоюИ^ вїЛіїці

2 ^ г с̂ >
ВІД «__»____________2021р. смт Володимирець

Ми, комісія з обстеження відновлених каналізаційних колекторів, затверджена 
розпорядженням селищного голови від 08.11.21 року № 111 в складі:

Голови комісії: Котовича Арсенія - заступника селищного голови 
Членів комісії:

Шеліган Ольги -  начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та 
господарського забезпечення, головного бухгалтера;
Савсюка Руслана -  начальника КП «АКВА»;
Крука Олександра -  голови постійної комісії з економічних питань, 
управління комунальною власністю житлово-комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, 
природокористування та благоустрою;
Лосінця Василя -  головного спеціаліста відділу економіки, інвестицій , 
житлово-комунального господарства, секретаря комісії 

провели обстеження відновленого каналізаційного колектора по вулиці ґо- 'Р0-с^~'^а 
______________і встановили наступне:
1.Довжина відновленого колектора діаметром труб 160 мм по вул. сх 

становить __________
2.Кількість труб витрачених на відновлення каналізаційного колектора по вулиці

становить ^  )_______________
3.Вартість матеріалів затрачених на відновлення каналізаційного колектора складає

З  ^ ^  ^  ^ ________________________________________________
4.Роботи по відновленню каналізаційного колектора по вул. ск ь г='с? 

виконані за дольової участі жителів вул.  ̂сх с ' п  е-ета КП «АКВА».

В результаті проведеного обстеження комісія селищної ради
В И Р І Ш И Л А :

Рекомендувати селищній раді відновлений каналізаційний колектор по вул. ^  
загальною протяжністю _______
Ввести в експлуатацію та поставити на балансовий облік КП «АКВА» вартістю

Голова комісії: (УІ Х /А . Котович

Члени комісії : О. Шеліган
Р. Савсюк
О. Крук 
В. Лосінець

тверджено
^лцйщий голова

««Ковенько
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Від «

А К Т
Обстеження відновленого каналізаційного ко

/7/}.
__________ 2021р.

Затверджено
ищннй голова

. Ковенько

вулиці

смт Володимирець

Ми, комісія з обстеження відновлених каналізаційних колекторів, затверджена 
розпорядженням селищного голови від 08.11.21 року № 111 в складі:

Голови комісії: Котовича Арсенія - заступника селипіного голови 
Членів комісії:

Шеліган Ольги -  начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та 
господарського забезпечення, головного бухгалтера;
Савсюка Руслана -  начальника КП «АКВА»; .
Крука Олександра -  голови постійної комісії з економічних питань, 
управління комунальною власністю житлово-комунального господарства, 
інвестиційного розвитку, земельних відносин, екології, 
природокористування та благоустрою;
Лосінця Василя -  головного спеціаліста відділу економіки, інвестицій , 
житлово-комунального господарства, секретаря комісії 

провели обстеження відновленого каналізаційного колектора по вулиці 
______________і встановили наступне:
1.Довжина відновленого колектора діаметром труб 160 мм по вул. ^  

становить / /  ^ и / __________
2.Кількість труб витрачених на відновлення каналізаційного колектора по вулиці

Г/п’ ’У а ! ' с г  становить ^  і  )  ________________
3.Вартість матеріалів затрачених на відновлення каналізаційного колектора складає

Я  2 // ^_____________________________________________________
4.Роботи по відновленню каїїалізаційного колектора по вул. / / л ■ ^

виконані за дольової участі жителів вул.. /7/? - А  ій і «АКВА».

В результаті проведеного обстеження комісія селищної ради
ВИРІШИЛА:

Рекомендувати селищній раді відновлений каналізащйний колектор по 
загальною протяжністю ^ 4 ^  [ й 7̂  )_____
Ввести в експлуатацію та поставити на балансовий облік КП «АКВА» вартістю

зс -3  2  ̂/ / у _______________^ч-

Голова комісії: 

Члени комісії :

A. Котович

О. Шеліган 
Р. Савсюк 
О. Крук
B. Лосінець
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