
УКРАЇНА
ХМ І ЛЬН И ЦЬК А М І СЬК А РАДА ВІ ННИЦЬК ОЇ  ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
22000 м. Хмільник, Вінницької області, вул. Столярчука, 10, тел./факс: 2-25-16 

vvvvw.ekhmilnyk.gov.ua. E-mail: miskradajim@ukr.net

ВІД < _2019року Юрію Кондратовцю

Шановний Юрій Григорович!

На Ваш інформаційний запит від 12.08.2019 щодо отримання рішення 

виконкому №235 від 22.06.2018 року з клопотанням КП «Хмільникводоканал» 

№145 від 10.05.2018 року, надаємо завірені копії документів.

З повагою

Міський голова

пик.Ьслза І.М. 

т.2-25-16

mailto:xxxxxxxxxxx@xxx.xxx
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УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІНІ-ІИІІЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я

зід <^б  2018 р. До

їЛро встановлення поточних 
І індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води» 
хчя КП «Хмільникводоканал»

Розглянувши клопотання КП «Хмільникводоканал» №2145 від 10.05.2018 року щодо 
£  встановлення поточних індивідуальних нормативів використання питної води», з 
»урахуванням погодження Департаментом агропромислового розви тку, екології та 
І'гриродних ресурсів Вінницької ОДА відповідно до ст. 29 Закону України «Про питну воду, 
Іеттне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року Хо17б «Про 
. затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів 
використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого 
' зодопостачання та/або водовідведення», керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про 

р ”«ісцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради-

В И Р І Ш И В :
І-Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП 
«гХмільникводоканал» :
-у водопровідному господарстві втрати води - 283,39 м. куб. / 1000 м куб. піднятої води
- витрати води -  130,45 м. куб./ЮОО м. куб. піднятої води
- в каналізаційному господарстві -10,33 м. куб. /1000 м. куб. піднятої води.
2. Доручити директору КП «Хмільникводоканал» Бойку С.П.забезпечити:
Дотримання поточних ІТНВПВ втрат питної в межах значень поточних галузевих ТНВПВ

3. Дане рішення вступає в дію з моменту його прийняття .
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків 
З-М.Загіку.

Пі голова
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МСРЛША
КОММІА.'ІЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХМІЛ1>НПКВОДОК*\РІАЛ» 

ХМРШЛЛЛЦіКОЇ МІСЬКОЇ Р-ЛДИ

2^d@’, м. іільн цул, Вуг]^ииівська, 130, тел./факс (04338) 2-30-44, e-mail: lunilvoda(^aikiMiet 

ф/'і)\ '̂б00? .534ф 6 ПАТ КБ «Приватбанк» м, Вінниця, МФО 302689, ЄДРПОУ 36575284

І (W5.2018 р. №  145 Міському голові 

Редчику С.Б.

А І'4

Адміністрацій КП «Хмільникводоканал» просить Вас винести на встановлення 
сесії Хмільницької міської ради розрахунки «Поточні індивідуальні технологічні 
нормативи використання питної води».

Копія погодження в департаменті агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів Вінницької ОДА додається.

Директор КП «Хмільникводоканал» С.П.Бойко
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