
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 V  СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

   

РІШЕННЯ № 391 
 

26.08.2011  року                м. Хуст 

 

 Про внесення змін до Порядку відключення 

споживачів від мереж водопостачання та 

водовідведення в Хустському ВУВКГ 

затвердженого рішенням IV сесії Хустської міської 

ради VI скликання від 04.02.2011 року № 156 

 
 

З метою покращення фінансового стану Хустського виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства ( Хустське ВУВКГ ), своєчасного 

надходження платежів за надані послуги, впорядкування взаємовідносин між 

водопостачальником та споживачами під час відключення споживачів від мереж 

водопостачання та водовідведення в Хустському ВУВКГ, керуючись п. п. 3.3., 3.4., 

3.11., 4.2. "Правил користування системами централізованого комунального 

водопостачання та водовідведення в населених пунктах України", затверджених 

наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 

27.06.2008р. №190, п. п. 23, 24, 25, 26 "Правил надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. №630, розділом 2 " 

Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого 

опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого 

теплопостачання" затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України від 22.11.2005р. №4, ст.26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада   

  

вирішила: 

 

1.  Внести зміни до Порядку відключення споживачів від мереж 

водопостачання та водовідведення в Хустському ВУВКГ затвердженого 

рішенням IV сесії Хустської міської ради VI скликання від 04.02.2011 року 

№ 156 ( далі – «Порядок відключення споживачів»), а саме: 

- доповнити Порядок відключення споживачів розділом 6 такого змісту: 

 

6. При недопущенні представника Хустського виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства до  відповідної  інженерної  

мережі, арматури,  квартирних  засобів обліку води. 

 

Споживачі зобов’язані допускати представників Хустського 

виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства   у  

приміщення,  будинки і споруди в порядку,  визначеному законом  і  
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договором, для ліквідації аварій,  усунення неполадок санітарно-

технічного та інженерного обладнання,  його встановлення  і  заміни,  

проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників 

засобів обліку. 

Представник Хустського ВУВКГ має право щомісяця перевіряти 

показники засобів обліку. При недопущенні представника Хустського 

ВУВКГ до засобів обліку складається акт. Якщо Споживач відмовляється 

підписати такий акт, то про це робиться відповідний запис в акті.  

Недопущення представника Хустського ВУВКГ до засобів обліку 

протягом двох місяців є підставою для відключення Споживачів від мереж 

водопостачання та водовідведення Хустського ВУВКГ. 

 

2. Оприлюднити дане рішення в міськрайонній газеті «Вісник     Хустщини» 

та на веб-сторінці http://www.khust-miskrada.gov.ua. в мережі «Інтернет». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Хустського 

ВУВКГ Любого І.В. та заступника міського голови Аннишинця М.В. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК 

 

http://www.khust-/

