
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок шостої сесії 

 

__.01.2018 р.                                       Летичів                                               №      
 

 

Про взяття на баланс мереж 

водопостачання 

 

 

Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови 

Ліщинського О.В. та висновків постійних комісій , керуючись ст. 26 Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   селищна рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Взяти на баланс: 

- мережу водопостачання по вул. Польова  в с. Грушківці Летичівського 

району Хмельницької області протяжність  300 м, вартістю 198,46044 тис. 

грн.; 

- мережу водопостачання вул. Молодіжна с. Суслівці Летичівського району    

Хмельницької області, протяжністю 327 м, вартістю 255,35641 тис. грн.; 

- мережу водопостачання с. Козачки Летичівського району Хмельницької 

області, протяжністю 2652 м, умовною вартістю 1,00 грн. та свердловину               

1 шт. умовною вартістю 1,00 грн., 2 башти Рожновського, умовною вартістю               

1,00 грн. 

 

2. Виконання даного рішення покласти на  відділ бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності (начальник Ваврик Н.М.) 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.) та житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг (голова комісії Остаховська Л.В.) 

 

 

Селищний голова                                            І. Тисячний 



АКТ 

 

15.01.2018 р                                                                                          смт Летичів 

 

 

Ми, комісія у складі: голови комісії -  Ліщинського О.В., членів комісії:  

Стадника В.М., начальника відділу ЖКГ, інфраструктури, охорони 

навколишнього середовища, Дідика А.А., старости сіл: Козачки, Анютино, 

Варенка, Ружанської А.М., спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, Остаховської Л.В. депутата селищної ради (за згодою) 

склали акт, що на підставі документального вивчення документів фізичних 

промірів проведено обстеження мережі водопостачання с. Козачки. 

Комісія встановила, що довжина мережі водопостачання с. Козачки 

складає:  

- водогін 2652 м; 

-1 свердловина глибиною 153 м з обладнанням; 

- 2 башти Рожновського по 30 м
3 
кожна. 

Встановити умовну вартість мережі водопостачання с. Козачки 

Летичівського району Хмельницької області – 1,00 грн.  

Комісія рекомендує взяти на баланс Летичівської селищної ради з 

подальшою передачею на баланс Летичівського КГП «Злагода» мережу 

водопостачання с. Козачки Летичівського району Хмельницької області. 

 

 

 

Члени комісії:                                   О. Ліщинський  

                         

                         В. Стадник 

                    

                    А. Дідик 

                             

                             А. Ружанська 

                                

                               Л. Остаховська 


