
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про надання послуг з централізованого 

водовідведення КП ВКГ «Водоканал» 

під час пуско-налагоджувальних робіт 

очисних споруд житлового мікрорайону 

ІІ залізничного вокзалу 

 

 

Розглянувши лист директора ТОВ «Альфа-газ» Скопа В.Г., генпідрядника робіт по 

реконструкції очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону                              

II залізничного вокзалу в м. Старокостянтинів Хмельницької області, про спільну 

експлуатацію очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону II залізничного 

вокзалу, з метою належного надання відповідної якості житлово-комунальних послуг з 

централізованого водовідведення жителям даного житлового мікрорайону, керуючись     

ст. 24 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. КП ВКГ «Водоканал» (Лактіонов О.Д.) спільно з ТОВ «Альфа-газ» (Скоп В.Г.) 

здійснювати обслуговування очисних споруд та мереж каналізації житлового мікрорайону    

II залізничного вокзалу в режимі пуско-налагоджувальних робіт до моменту введення їх в 

експлуатацію та передачі на баланс КП ВКГ «Водоканал». 

2. Старокостянтинівській житлово-експлуатаційній конторі (Денега О.В.) розірвати 

договори про надання послуг з вивезення рідких побутових відходів з споживачами 

житлового мікрорайону II залізничного вокзалу. Підготувати списки абонентів даного 

житлового мікрорайону для передачі КП ВКГ «Водоканал». 

3. КП ВКГ «Водоканал» (Лактіонов О.Д.) з 01.12.2016 року укласти договори на 

надання послуг з централізованого водовідведення з споживачами житлового мікрорайону    

II залізничного вокзалу. 

4. КП ВКГ «Водоканал» (Лактіонов О.Д.) застосовувати тариф на централізоване 

водовідведення - 8грн. 81 коп. за 1 м³ з ПДВ, який затверджений Постановою національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 26.03.2015 року №886. 

5. КП ВКГ «Водоканал» (Лактіонов О.Д.) на період пуско-налагоджувальних робіт 

на очисних спорудах житлового мікрорайону II залізничного вокзалу проводити 

відшкодування витрат за використану електроенергію ТОВ «Альфа-газ» з 01.12.2016 року 

до моменту введення їх в експлуатацію та передачі на баланс КП ВКГ «Водоканал». 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 

 

Міський голова                            підпис                                                   М. Мельничук 

 

 

30 листопада 2016 року  Старокостянтинів   №463/2016-р 

 


