
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
31 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

27 лютого 2020 року № 1100

Про звернення депутатів міської ради до
акціонерного товариства «Укрзалізниця»
щодо якості питної води та відповідності
вартості послуг з водопостачання та
водовідведення

Керуючись статтями 2, 13 Закону України «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ураховуючи стан якості питної води у м. Гребінка
Полтавської області, Гребінківська міська рада:
ВИРІШИЛА:

1. Звернутись до АТ «Укрзалізниця» з вимогою щодо підвищення якості
води для питного водопостачання мешканців м. Гребінка Полтавської області.

2. Затвердити текст звернення депутатів Гребінківської міської ради до
акціонерного товариства «Укрзалізниця» (додається).

3. Доручити міському голові Колісніченку В.І. підписати дане звернення.
3. Направити звернення депутатів міської ради в акціонерне товариство

«Укрзалізниця» та регіональну філію «Південна залізниця».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної

комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Бунько О.М.).

Міський голова В. Колісніченко



Затверджено
рішення 31-ї сесії Гребінківської

міської ради 7-го скликання
від 27.02.2020 № 1100

Звернення
депутатів Гребінківської міської ради Полтавської області

до акціонерного товариства «Укрзалізниця»

Послуги водопостачання та водовідведення мешканцям м. Гребінка
Полтавської області надає «Кременчуцьке територіальне управління» філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Гребінківська міська рада отримує велику кількість звернень та скарг від
мешканців територіальної громади з питань низької якості води та недостатнього
тиску її у водогонах.

У відповідності до умов типового договору, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5.07.2019 № 690 «Про затвердження Правил
надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення»: «виконавець забезпечує
якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з
тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними
будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем постачання послуги
виконавця та інженерно-технічних систем споживача».

З 5.02.2020 вартість послуги з водопостачання по м. Гребінка зросла до
25,644 грн., а водовідведення – 15,491 грн., що складає ріст майже втричі, при
цьому якість води не змінилася.

У структурі тарифу є така складова, як придбання води, яка для міста
Гребінка взагалі неприйнятна, оскільки водопостачання здійснюється зі
свердловин, які належать надавачу послуг.

Звертаємо увагу на те, що водопостачання мешканцям м. Гребінка
здійснюється у тому числі мережами, які не належать надавачу послуг, при цьому
плата за транспортування цими водогонами надавачем послуг не відшкодовується.

Виходячи з вище викладеного просимо провести заходи щодо поліпшення
якості води та розглянути питання щодо зменшення вартості послуг з
водопостачання та водовідведення.

Повідомляємо, що Гребінківська міська рада буде ініціювати питання
передачі об’єктів інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного
господарства, пов’язані з постачанням споживачам міста Гребінка Полтавської
області води та водовідведенням, у власність Гребінківської міської ради.

За дорученням депутатів,
Гребінківський міський голова В. Колісніченко
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