
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №6 

 

Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води Державним підприємством «Дослідне господарство 

імені М.І. Кутузова Інституту водних проблем і меліорації Національної 

академії аграрних наук України» 

 

 
Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 29 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 
водовідведення», Порядку розроблення та затвердження нормативів питного 
водопостачання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.08.2004 № 1107, Порядку розроблення та затвердження технологічних 
нормативів використання питної води підприємствами, затвердженого Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 25.06.2014 № 
179, розглянувши поточні індивідуальні технологічні нормативи використання 
питної води Державним підприємством «Дослідне господарство імені М.І. Кутузова 
Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук 
України», які погоджені департаментом екології та природних ресурсів Одеської 
обласної державної адміністрації та сектором Державного агентства водних ресурсів 
України в Одеській області, Арцизька міська рада 
   

ВИРІШИЛА:  
  

1. Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання 
питної води Державним підприємством «Дослідне господарство імені М.І. Кутузова 
Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук 
України» строком на п’ять років (додаються). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
промисловості, житлово-комунального господарства, енергозбереження, 
транспорту, зв’язку та сфери послуг.        

 
 

 

Проект рішення підготовлений 
відділом капітального будівництва, 
житлово-комунального господарства, 
архітектури, містобудування, 
транспорту та благоустрою 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Лист погодження до проекту рішення  

«Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води Державним підприємством «Дослідне господарство 

імені М.І. Кутузова Інституту водних проблем і меліорації Національної 

академії аграрних наук України» 

  

Секретар міської ради 
 «___»_________ 2022 року   __________ Ольга ДОБРЯКОВА 

 
 

Перший заступник міського голови 

«___»_________ 2022 року   __________ Тетяна БАХЧЕВАН 

  
  
  
Начальник юридичного відділу 

«___»_________ 2022 року   __________ Олена ШАТАЛОВА 

  
 

Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, 
архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою  
«___»_________ 2022 року   ___________ Віталій ГОРЯЙНОВ 

 
  
Підготував проект рішення головний спеціаліст з благоустрою відділу капітального 
будівництва, житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, 
транспорту та благоустрою  
«___»_________ 2022 року   ___________ Олександр ВОЙДЮК  
  

 
 
 
 


