
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  «Питна  вода  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік» 

Відповідно  до  законів  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні", „Про  
місцеві  державні  адміністраціі", „Про  Загальнодержавну  цільову  програму  „Питна  вода  
України" на  2011-2020 	роки", „Про  питну  воду, питне  водопостачання  та  
водовідведення", „Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя  
населення", з  метою  забезпечення  населення  Киево-Святошинського  району  Київської  
області  якісною  питною  водою  нормативної  якості, згідно  із  поданням  Киево- 
Святошинської  районної  державної  адміністрації, враховуючи  висновки  та  
рекомендації  постійної  комісії  з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  
політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, спільного  засідання  постійної  
комісії  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, 
житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій  і  постійної  комісії  з  питань  oxopouu здоров 'я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  захисту  населення, райоина  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  «Питна  вода  Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2020 рію> (далі  — Програма), що  додаеться . 

2. Управліншо  фінансів  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  при  внесенні  змін  до  районного  бюджету  на  2020 рік  
врахувати, за  поданням  органів  місцевого  самоврядування, потребу  в  асигнуваннях  на  
реалізацію  проекту  Програми, виходячи  з  реальних  можливостей  бюджету  та  його  
пріоритетів . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  з  
питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально-економічного  
розвитку  та  інвестицій  і  з  питань  земельних  відносин, містобудування, капітального  
будівництва, агропромислового  комплексу, охорони  навколишнього  середовища  та  
екології. 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
27 лютого  2020 року  
N 676-43-VII 
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Додатки  до  Програми : 

1. Ресурсне  забезпечення  Програми  «Питна  вода  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік». 

2. Напрями  діяльності  та  закоди  Програми  «Питна  вода  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  на  2020 рік». 



І. Паспорт  Програми  

І . Ініціатор  розроблення  Киево-Святошинська  районна  державна  
Програми  адміністрація  Київської  області  

2.  Дата, номер  і  назва  Розпорядження  виконувача  обов'язків  
розпорядчого  документа  голови  Киево-Святошинської  районної  
органу  виконавчої  влади  державної  адміністрації  Київської  області  
про  розроблення  
Програми  

3.  Розробник  Програми  Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області  

4.  Відповідальний  Розпорядники  коштів  районного  бюджету, 
виконавець  Програми  міськселищсільвиконкоми , 

5.  Учасники  Програми  Структурні  підрозділи  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  
області, міста, селище, села  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області  

б. Термін  реалізації  2020 рік  
Програми  

7. Загальний  обсяг  фінансо- 2020 рік  - 4040,00 тис. грн  
виХ  ресурсів, необкідниХ  
для  реалізації  Програми, з  
НИХ: 

- коштів  державного  2020 рік  - 0,000 тис. грн  
бюджету  

- коштів  районного  2020 рік  - 3345,00 тис. грн  
бюджету  

- коштів  місцевиХ  бюджетів  2020 рік  - 695,00 тис. грн  
(крім  районного) 

- кошти  іншиХ  джерел, не  2020 рік  - 0,000 тис. грн  
заборонениХ  чинним  
законодавством  
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2. Визначення  проблеми, на  розв'язання  якої  спрямована  Програма  

Програма  «Питна  вода  Киево-Святошинського  району  Київської  області  
на  2020 роки» (далі  - Програма) розроблена  відповідно  до  Водного  кодексу  
України, Кодексу  України  про  надра  та  на  виконання  Законів  України  «Про  
Загальнодержавну  програму  «Питна  вода  України» на  2011-2020 роки» ,«Про  
питну  воду, питне  водопостачання  та  водовідведення», «Про  окорону  
навколишнього  природного  середовища», «Про  забезпечення  санітарного  та  
епідемічного  благополуччя  населення» та  спрямована  на  реалізацію  державної  
політики  щодо  забезпечення  населення  району  якісною  питною  водою  в  
достатній  кількості  та  визначае  цілі  реформування  підприемств  підгалузі, 
завдання  та  закоди, фінансові  ресурси  щодо  їк  досягнення, головні  проблеми  
розвитку  господарства, ступінь  невідкладності, ресурсозабезпеченості , терміни  
їк  вирішення, зміст  та  послідовність  необкідник  для  цього  взаемоузгодженик  
дій  органів  місцевого  самоврядування , громадськик  організацій, суб' ектів  
пщприемництва  та  іншик. 

Закоди  Програми  спрямовані  на  розвиток  та  реконструкцію  систем  
централізованого  водопостачання  та  водовідведення, окорони  джерел  питного  
водопостачання , доведення  якості  питної  води  до  вимог  державник  стандартів, 
нормативно -правового  забезпечення  у  сфері  питного  водопостачання  та  
водовідведення, розроблення  та  впровадження  науково-дослідник  і  дослідно- 

конструкторськик  розробок  із  застосуванням  новітнік  матеріалів, текнологій, 
обладнання  та  приладів . 

Забезпечення  населення  району  якісною  питною  водою, централізованим  
водопостачанням  та  водовідведенням  е  для  багатьок  населеник  пунктів  одніею  
з  пріоритетник  проблем, розв'язання  якик  приведе  до  збереження  здоров 'я, 
поліпшення  умов  діяльності  і  підвищення  рівня  життя  населення . 

У  великої  кількості  населеник  пунктів  району  відсутне  централізоване  
водопровідно -каналізаційне  господарство, а  там  де  присутне  - перебувае  у  
зношеному  та  аварійному  стані. 

Втрата  питної  води  під  час  її  транспортування  та  розподілу  в  середньому  
в  району  сягають  від  10 до  50%. Значна  частина  населення  
районузабезпечуеться  питною  водою  з  поверкневик  джерел, решта  населеник  
пунктів  області  для  потреб  централізованого  господарсько -питного  
водопостачання  використовуе  воду  з  підземник  водоносник  горизонтів  за  
допомогою  артезіанськик  свердловин . 



Деякі  населені  пункти  забезпечуються  водою, яка  за  окремими  якісними  
показниками  не  відповідае  вимогам  державник  стандартів . Це  негативно  
впливае  на  рівень  та  якість  комунальник  послуг, у  зв'язку  з  чим  е  нагальна  
потреба  у  реформуванні  та  розвиткові  ціеї  важливої  підгалузі  житлово- 

комунального  господарства . 

На  сучасному  етапі  вирішальне  значення  мае  запровадження  новик  
інноваційник  науково  обrрунтованик  підкодів  та  методів  підвищення  
ефективності  управління, зокрема  у  сфері  водопровідно -каналізаційного  
господарства. 

Виконання  Програми  передбачае  розвиток  централізованого  
водопостачання  та  водовідведення  в  районі, модернізацію, реконструкцію  
водопровідно -каналізаційного  господарства  та  насамперед  забезпечення  
населення  району  якісною  питною  водою  в  достатній  кількості  через  
підвищення  ефективності  та  надійності  функціонування  систем  
життезабезпечення  населення, поліпшення  якості  послуг  з  одночасним  
зниженням  витрат  і  втрат  в  процесі  надання  цик  послуг. 

Розроблення  Програми  обумовлено  наступними  факторами : 

- незадовільним  екологічним  станом  поверкневик  та  більшості  
підземник  джерел  питного  водопостачання ; 

- потенційною  загрозою  ускладнення  санітарно -епідеміологічної  
ситуації  в  окремик  населеник  пунктів  внаслідок  низької  якості  питної  води; 

- незадовільним  текнічним  станом  та  зношеністю  основник  фондів  
систем  питного  водопостачання  та  водовідведення; 

- недостатньою  потужністю 	діючик 	артезіанськик  свердловин, 
застосуванням  застарілик  текнологій  та  обладнання  в  системак  питного  
водопостачання  та  водовідведення  населеник  пунктів  району; 

- високою  енергоемністю  централізованого  питного  водопостачання  та  
водовідведення; 

- недостатністю  використання 	розвіданик 	запасів 	та  
перспективник  ресурсів  підземник  вод  для  питного  водопостачання  
населення; 

- обмеженістю  інвестицій  та  дефіцитом  фінансовик 	ресурсів, 
необкідник  для  розвитку, утримання  в  належному  текнічному  стані  та  
експлуатації  систем  питного  водопостачання  та  водовідведення . 
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З. Мета  Програми  

Метою  Програми  е  покращення  забезпечення  населення  району  
питною  водою  нормативної  якості  в  межак  науково  обrрунтованик  
нормативів  (норм) питного  водопостачання , розвиток  водопровідно - 

каналізаційної  мережі, 	підвищення 	ефективності  та  надійності  її  
функціонування , поліпшення  на  цій  основі  стану  здоров 'я  населення  та  
оздоровлення  соціально-екологічної  ситуації  в  Киево-Святошинському  районі  
Київській  області, відновлення, окорона  та  раціональне  використання  джерел  
питного  водопостачання. 

Для  досягнення  ціеї  мети  необкідне  вирішення  завдань  щодо  
попередження  забруднення  джерел  питного  водопостачання , забезпечення  їк  
відповідності  санітарно-епідеміологічним  вимогам, підвищення  ефективності  
та  надійності  функціонування  систем  водопостачання  і  водовідведення  за  
ракунок  реалізації  водоокоронник, текнічник, 	санітарник 	закодів, 
удосконалення  текнологій  підготовки  води  на  водоочисник  станціяк, 
контролю  якості  питної  води, розвитку  систем  забору, транспортування  питної  
води  та  водовідведення , а  також  розвитку  нормативно -правової  бази  з  питань  
питного  водопостачання  та  водовідведення , 	господарського  меканізму  
водокористування , що  стимулюе  економію  питної  води, у  тому  числі  за  
ракунок  державної  підтримки  розвитку  та  сталого  функціонування  
водопровідно -каналізаційної  мережі  

4. Обrрунтування  шляхів  і  засобів  розв'язання  проблеми  

Визначення  шляків  розв'язання  проблем  водопостачання  та  
водовідведення  Киево-Святошинського  району  Київської  області  базуеться  на  
принципак  системності, комплексності, текнічної  та  економічної  спроможності . 

Проблему  передбачаеться  розв'язати  шляком: 

- приведення  до  нормативник  вимог  зон  санітарної  окорони  та  
водоокоронник  зон  джерел  питного  водопостачання, проведення  оцінки  
екологічного  та  гігіенічного  стану  джерел  питного 	водопостачання  
на  відповідність  установленим  вимогам; 

- будівництва  і  реконструкції  водопровідник  та  каналізаційник  
очисник  споруд  з  метою  зменшення  обсягів  неочищеник  стічник  вод, 
що  скидаються  у  водні  об'екти, а  також  утилізації  осадів; 
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- будівництва  та  впровадження  станцій  (установок) доочищення  
питної  води  і  пунктів  її  розливу  із  застосуванням  новітнік  матеріалів, 
текнологій, обладнання, приладів  та  науково-дослідник  і  дослідно- 

конструкторськик  розробок; 
- розроблення  скем  оптимізації  роботи  систем  централізованого  

водопостачання; 
- оснащення  лабораторій  контролю  якості  води  та  стічник  вод  

сучасним  контрольно -аналітичним  обладнанням . 

5. Обсяги  та  джерела  фінансування  Програми  

Фінансове  забезпечення  реалізації  закодів  Програми  передбачаеться  
здійснювати  за  ракунок  коштів  районного  бюджету, викодячи  з  його  реальник  
можливостей  і  пріоритетів  та  коштів  місцевик  бюджетів, викодячи  з  їк  
реальник  можливостей  на  умовак  співфінансування . 

Обсяг  фінансування  на  реалізацію  закодів  Програми  на  2020 

рік  становить  4040,00 тис. грн, в  тому  числі  районного  бюджету  - 3345,00 тис. 

грн., місцевик  бюджетів  - 695,00 тис. грн. 

Ресурсне  забезпечення  Програми  наведено  у  додатку  1 до  Програми . 

б. Строки  та  етапи  реалізації  Програми  

Термін  дії  Програми  2020 рік. 

7. Основні  завдання  і  заходи  Програми  та  результативні  показники  

Головним  завданням  реалізації  Програми  е: 

- упорядкування  зон  санітарної  окорони  джерел  питного  водопостачання ; 
- будівництво  та  реконструкція  водозабірник  споруд  із  застосуванням  

новітнік  текнологій  та  обладнання, зокрема  у  населеник  пунктак  з  найбільшими  
відкиленнями  в  якості  води  від  встановленик  вимог; 
- упровадження  станцій  (установок) доочищення  питної  води  у  системак  

централізованого  водопостачання; 
- будівництво  та  реконструкція  водопровідник  та  каналізаційник  очисник  

споруд  із  застосуванням  новітнік  текнологій  та  обладнання; 
- розроблення  скем  оптимізації  роботи 	систем 	централізованого  
водопостачання  та  водовідведення; 

Виконання  Програми  здійснюеться  за  такими  основними  напрямами : 

- окорона  і  раціональне  використання  джерел  питного  водопостачання ; 
- розвиток  та  реконструкція  систем  водопостачання  та  водовідведення; 



О  

- забезпечення  підприемств  питного  водопостачання  та  водовідведення  
ресурсо- та  енергозберігаючими  текнологіями  підготовки  питної  води  та  
очищення  стічник  вод  і  відповідним  обладнанням  та  приладами  контролю . 

В  результаті  здійснення  цик  закодів, а  також  закодів, передбаченик  
Загальнодержавною  програмою  розвитку  водного  господарства, іншими  
загальнодержавними  та  цільовими  програмами, зменшиться  потрапляння  
забруднюючик  речовин  у  водні  об'екти  - джерела  питного  водопостачання . 

Серед  закодів, що  дають  змогу  значно  поліпшити  якість  питного  
водопостачання , суттеве  значення  мають  закоди  щодо  покращення  стану  
зон  санітарної  окорони  джерел  питного  водопостачання , які  включають : 

проведення  обстеження  стану  першого  поясу  зон  санітарної  окорони, їк  
відновлення; здійснення  робіт  з  попередження  міграції  забруднюючик  речовин  
у  другому  і  третьому  поясак  зон  санітарної  окорони; винесення  за  межі  
другої  зони  санітарної  окорони  особливо  небезпечник  забруднювачів  - звалищ, 
полігонів  твердик  побутовик  відкодів, скотомогильників  тощо. 

Розроблення  текнологій  щодо  раціонального  використання  та  економії  
питної  води  передбачае  проведення  науково-дослідник  і  дослідно- 

конструкторськик  робіт  з  розробки  сучасник  енерго- та  ресурсозберігаючик  
обладнання  і  текнологій, встановлення  оптимальник  за  параметрами  насосів, 
гідравлічник  розракунків  для  оптимізації  тиску  у  водоводак  і  водопровідник  
мережак, удосконалення  систем  контролю  та  обліку  за  використанням  питної  
води, модернізацію  енергетичного  господарства  водопровідник  споруд. 

Здійснення  зазначеник  закодів  дозволить  забезпечити  зниження  
споживання  питної  води, витрат  на  експлуатацію  систем  водопостачання  та  
водовідведення, зменшити  забруднення  водник  об'ектів  за  ракунок  кращого  
очищення  стічник  вод  при  незмінній  потужності  очисник  споруд, скоротити  
капітальні  вкладення  на  будівництво  головник  споруд  водопровідник  мереж  
та  питому  вагу  водоспоживання  в  житлово-комунальному  господарстві . 

Удосконалення  водозаборів  з  поверкневик  і  підземник  джерел  питного  
водопостачання  та  текнологій  підготовки  питної  води  передбачае : 

- створення  та  впровадження  удосконаленик  конструкцій  водоприймачів  
споруд  і  пристроїв  з  метою  підвищення  ефективності  роботи  водозаборів  з  
поверкневик  джерел  питного  водопостачання  та  зменшення  негативного  впливу  
водозаборів  на  біорізноманіття  водник  об'ектів; 

- проведення  інвентаризації  водозаборів  підземник  вод  з  визначенням  
текніко-економічник, санітарно-епідеміологічник  та  екологічник  критеріїв  
водозаборів; 



- здійснення  робіт  із  вдосконаленням  конструкцій  водозабірник  
свердловин, фільтрів, підйомного  обладнання, контрольно -вимірювальної  
апаратури; 

- вдосконалення  методів  і  засобів  фізико-кімічного  та  біологічного  
очищення  води  шляком  використання  процесів  ультрафільтрації , інтенсифікації  
реагентної  обробки  з  використанням  сучасник  високоефективник  коагулянтів, 
флокулянтів, флотореагентів , дозволеник  до  використання  органами  
виконавчої  влади  з  питань  окорони  здоров 'я; 

- розробку  комплексу  закодів  щодо  закисту  підземник  вод  від  виснаження  та  
забруднення; 

- розробку  комплексу  гігіенічник  вимог  до  методів  аналізу, а  також  
обладнання  і  матеріалів  для  підготовки  питної  води  та  контролю  її  якості; 

- розробку  текнологій  і  створення  блочник  водоочисник  установок  малої  
продуктивності; 

- створення  автоматизованик  баз  даник  систем  централізованого  
водопостачання; 

- розробку  та  впровадження  новик  і  вдосконалення  існуючик  текнологій  
підготовки  питної  води; 

- розробку  текнічник  рішень  з  реконструкції  та  будівництва  водоочисник  
станцій; 

- налагодження  виробництва  новик  матеріалів  та  обладнання, які  мають  
надійний  антикорозійний  закист  та  високий  термін  використання . 

Впровадження  новик  текнологічник  рішень  із  вдосконаленням  водозаборів  
повинно  здійснюватися  тільки  після  проведення  відповідної  санітарно- 

гігіенічної  експертизи . 

Розвиток  і  реконструкція  систем  питного  водопостачання  та  
водовідведення  передбачае : 

- будівництво  та  реконструкцію  водопровідник  споруд; 
- реконструкцію  систем  водопостачання  житловик  будинків; 
- реконструкцію  та  текнічне  переоснащення  водоочисник  станцій; 
- будівництво  та  реконструкцію  споруд  з  очищення  стічник  вод; 
- запобігання  аваріям  на  підприемствак  питного  водопостачання  та  

водовідведення . 

Особлива  увага  буде  приділятися  розширенню  використання  підземник  
вод. Це  викликане  необкідністю  забезпечення  резервним  водопостачанням  
населеник  пунктів  на  випадок  надзвичайник  ситуацій  природного  та  
текногенного  карактеру, що  в  першу  чергу  стосуеться  великик  міст  і  окремик  
регіонів, водопостачання  в  якик  здійснюеться  переважно  з  поверкневик  джерел  
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8. Очікувані  результати  виконання  Програми  

Виконання  Програми  дасть  можливість  забезпечити : 
- реалізацію  державної  політики  у  сфері  питної  води  та  питного  

водопостачання; 
- підвищення  рівня  якості  послуг, що  надаються  населенню  з  питного  

водопостачання  та  водовідведення; 
- населення  області  підприемства, установи  та  організації  питною  водою  

нормативної  якості  в  межак  науково  обrрунтованик  нормативів  питного  
водопостачання; 

- поліпшення  санітарно-епідеміологічної  ситуації  щодо  забезпечення  питною  
водою  та  зниження  на  цій  основі  закворюваності  населення; 

- окорону  і  раціональне  використання  джерел  питного  водопостачання  та  
поступове  їк  відновлення; 

- впровадження  на  підприемствак  питного  водопостачання  та  
водовідведення  сучасник  текнологій, матеріалів, реагентів, обладнання  тощо; 

- підвищення  ефективності  функціонування  підприемств  питного  
водопостачання  та  водовідведення; 

- зниження  вартості  матеріальник  і  енергетичник  ресурсів  у  процесі  
питного  водопостачання  та  водовідведення; 

- модернізацію  інфраструктури  підприемств  питного  водопостачання ; 
- оптимальне  співвідношення  рівня  витрат  на  оплату  послуг  питного  

водопостачання  та  докодів  населення . 

9. Координація  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  

Координацію  та  контроль  за  виконанням  Програми  здійснюе  відділ  
житлово-комунального  господарства  та  будівництва  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області . 

З  метою  безумовного  виконання  Програми  відділ  житлово-комунального  
господарства, цивільного  закисту, оборонної  роботи  та  взаемодії  з  
правоокоронними  органами  адміністрації  щокварталу  та  до  25 лютого  2021 
року  за  весь  звітний  період  подае  Киево-Святошинській  районній  державній  
адміністрації  Київської  області  звіт  про  стан  виконання  Програми . 

Начальник  відділу  
житлово-комунального  господарства, 
цивільного  захисту, оборонної  роботи  
та  взаемодії  з  правоохоронними  
органами  адміністрації 	 Р. БАДІКІН  



Додаток  1 
до  Програми  «Питна  вода  
Киево-Святошинського  району  
Київської  області  на  2020 рік» 

Ресурсне  забезпечення  Програми  
«Питна  вода  Киево-Святошинського  району  Київської  області  

на  2020 рік» 

тис. гривень  
Обсяг  коштів, Етап  виконання  Програми  Усього  

що  пропонуеться  2020 рік  витрат  на  
залучити  на  виконання  
виконання  Програми  
Програми  

1 3 4 
Обсяг  ресурсів, 2020 рік  - 4040,00 тис. грн  4040,00 
усього, тис. грн  
у  тому  числі: 

державний  - - 
бюджет  

районний  бюджет  2020 рік  - 3345,00 тис. грн  3345,00 
тис. грн  

міські, селищний, 2020 рік  - 695,00 тис. грн  695,00 тис. 
сільські  бюджети  грн  

кошти  - - 
небюджетник  
джерел  

Начальник  відділу  
житлово-комунального  господарства, 
цивільного  захисту, оборонної  роботи  
та  взаемодії  з  правоохоронними  
органами  адміністрації  Р. БАДІКІН  



Додаток  2 до  Програгои  "Питха  вода  Киево-Святошихського  
райоху  Кеївської  області  ха  2020 рік" 

Напрями  діяльхості  та  заходи  

Програгои  "Питха  вода  Киево-Святошихського  райоху  Київської  області  ха  2020 рік" 
тис. грх. 

Нвзва  х 
 ~рш~у  

Обгяг  фіхвхсуsвххя  у  2020 рош  
діллтхості  

СтрОК  
Джерела  Очікуsвют  

.N з/и  
(пріоритетхі  ІІерийк  заеорре  ирогрвrvт  викохвннл  Викохвеиі  фіхвхсуввххя  речультат  
зявдvыя) 

зеіхоДу  

рвёохнхя  бюдvКет  Лtiсцеві  бюдvКети  Рвзом: 

1 2 3 4 5 6 9 8 9 10 

КНІІ  "Центр  первюпюї  медют-саюгерної  допомопз  Киеео-Свяюивиюької  р~~'~'алИ°1°~~ 
райохноїради " 

2020 вюсонавчюзкои tiтет  2160,00 2160,00 

ндсцевої  ради  райоххюз  бюджет  

Чабаніеська  др  всгеновпехня  сисгенвз  контпекеної  очиспаз  водите  сисгенвз  
Знезаражехня  питиої  водиу  JДІЗ  "Яб.лучко" по  вул. Садова, 12 в  а  2020 р~1 	езрацш ]5,00 75,00 150,00 
Новосітаз  вютнаечюзкондтет  райоххюзбюджет, 

ндецевої  ради  ндецевюз  бюджет  

Чабаніеська  др  всгеновпехня  сисгенвз  контпекеної  очиспаз  водите  сисгенвз  райрериадндюсарлція  
Знезаражехня  питиої  водиу  JД33 "Дзвіночок" по  вул. Маивыобудіехюде , 4а  2020 вютнавчюз  ктміает  райоххюз  бюджет, 75,00 75,00 150,00 
в  емт. Чабани  ндецевої  ради  ндецевюз  бюджет  

Біпоroродеькадр  всгеновпехнясисгенвзконтпекеноїочи rnмводите  райдержарндюсарлція  60,00 60,00 120,00 
сисгенвззнеза  ажехня  питиоїводи 	3"Ба  вінок" Р 	 У  ДП 	Р  вюсонавчюз  конд~ет  райоххюз  бюджет, 

2020 ндецевої  ради  ндецевюз  бюджет  

Бузівеька  др  всгеновпехня  сисгенвз  контпекеної  очиrnм  водите  сисгенвз  райдержарндюсарлція  120,00 120,00 
Знеза  ажехня  питиоїводи 	3"П  олісок" Р 	 У  ДП 	Р  вюсонавчюз  конд~ет  райоххюз  бюджет, 

2020 ндецевої  ради  ндецевюз  бюджет  

Княназчька  др  всгеновпехня  сисгенвз  контпекеної  очиспаз  водите  сисгенвз  райдержарндюсарлція  120,00 120,00 
Знеза  ажехня  питиоїводи 	3"Княназчанка" Р 	 У  ДП  вюсонавчюз  конд~ет  райоххюз  бюджет, 

2020 ндецевої  ради  ндецевюз  бюджет  

Личалеька  др  всгеновпехня  сисгенвз  контпекеної  очиrnм  водите  сисгенвз  райдержарндюсарлція  100,00 100,00 
Знеза  ажехня  питиоїводи 	3"Каттса" Р 	 У  ДП  вюсонавчюз  конд~ет  райоххюз  бюджет, 

2020 ндецевої  ради  ндецевюз  бюджет  

Микаїиtiвеько-Рубежіеська  др  всгеновпехня  сисгенвз  контпекеної  очиспаз  райдержарндюсарлція  50,00 50,00 100,00 
водитесисгенвззнеза  ажехня  питиоїводи 	3"Ч 	вонаШалочка" Р 	 У  ДП 	еР  вюсонавчюз  конд~ет  райоххюз  бюджет, 

2020 ндецевої  ради  ндецевюз  бюджет  

Музичалеькадр  всгеновпехнясисгенвзконтпекеноїочи rnмводите  раьwержazп•tiнісгра.ди  
сисгенвззнезаражехня  питиої  водиу  JД33 "Перлюпса" вютнавчюз  кт~tiает  райоххюз  бюджет, 150,00 150,00 

2020 ндецевої  ради  ндецевюз  бюджет  

Холвеька  др  всгеновпехня  сисгенвз  контпекеної  очиспаз  водите  сисгенвз  райдержарндюсарлція  60,00 60,00 120,00 
Знезаражехня  питиої  водиу  JД33 "Струмочок" еютнавчюз  конд:ет  райоххюз  бюджет, 

2020 ндецевої  ради  ндецевюз  бюджет  



Ходосівська  др  всгеновпwщя  сисгенщ  контпwтної  очиrnм  водите  сисгенщ  руЕщ¢ржурміиіетрущд  
8000 8000 16000 

знезарвжwщя  питної  водиу  ДН3 "Водоірай" вютнавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 
2020 ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  

Свяroпеірівськадр  всгеновпwщясисгенщконтп wтноїочиrnмводите  райдержаднднісграція  75,00 75,00 15000 
сисгенщзнезарвжwщя  питної  водиу  ДНЗ  "Бурвлно" еютнавчюз  кондтет  райоххюз  бюджет, 

2020 ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  

Софіївсько  Борщапвська  др  всгеновпwщя  сисгенщ  контпwтної  очиrnм  руйдержарміиіетрлція  
120,00 120,00 240,00 

водитесисгенщзнезарвж wщяпитноїводиуДН3"Запагюзкапоwк" вют 	нд  навчюзкотет  райоххюзбюджет, 
2020 ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  

цІпитьківськадр  всгеновпwщясисгенщконтп wтноїочиrnмводите  райдержаднднісграція  5000 5000 10000 
сисгенщзнезарвжwщяпитноїводиу 3Д0"Світлячок"УацІпитыаз  вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

2020 ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  

цІпитьківськадр  всгеновпwщясисгенщконтп wтноїочиrnмводите  райдержаднднісграція  5000 5000 10000 
сисгенщзнезарвжwщяпитноїводиуДН3'4licxe"yc.Jlicxe вютнавчюзкондтет  райоххюзбюджет, 

2020 ндсцевої  ради  ндсцевюз  бюджет  
РА4оМ  3345,00 695,00 404000 

Начальиик  відділу  
житлово-комунальиого  господарства, 
цивільиогозаиисту,обороиноїроботи  
та  взаемодії  з  правооиороиними  
органами  адміністрації  Р. БАДІКІН  


