
ПРОЕКТ 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РІШЕННЯ № ___ 
 
24 червня 2021 року                                                               10 сесія VIII скликання 

 
Про  передачу у господарське відання ОСББ «Енергентик-4»  артезіанської  
свердловини та водонапірної башти системи Рожновського. 
 

З метою належного утримання та обслуговування артезіанської 

свердловини №518, що знаходиться в с. Гуменне по вул. Л.Українки та 

забезпечує водопостачання жителів  двоповерхових будинків № 17, №19, №21, 

№23 с. Гуменне, фельдшерського пункту с. Гуменне  та дитячого садочку 

«Пролісок» виникла необхідність передати у господарське відання ОСББ 

«Енергетик-4», вищевказану свердловину,  що знаходиться в с. Гуменне  по 

вул. Л.Українки Вороновицької територіальної громади та безперебійного 

забезпечення питною водою мешканців села Гуменне Вороновицької 

територіальної громади, відповідно до ст.ст. 135, 136  Господарського кодексу 

України, керуючись ст.ст. 25, 26, 59, ч.5 ст.60 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

  

ВИРІШИЛА : 
       1. Передати з комунальної власності Вороновицької територіальної 

громади  у господарське відання  ОСББ «Енергетик-4» с. Гуменне по вул. 

Л.Українки  майно комунальної власності територіальної громади, а саме: 

 

       -  артезіанську свердловину № 158, розташовану за адресою: вул. 

Л.Українки, с. Гуменне Вінницького району Вінницької області, 

інвентаризаційний номер – 10130026, балансова вартість  становить – 1240 грн; 

-  водонапірну башту системи Рожновського розташовану за адресою: вул. 

Л.Українки, с. Гуменне Вінницького району Вінницької області, 

інвентаризаційний номер – 10130029, балансова вартість  становить – 489 грн; 

 

        2. Голові правління ОСББ «Енергетик-4» Паламарчук  О. В. прийняти 

артезіанську свердловину та водонапірну башту на баланс та у господарське 

відання. 

 



       3. Спеціалісту відділу управління комунальною власністю Вороновицької 

селищної ради Мусієнко О.І. внести відповідні зміни до інвентаризаційного 

опису. 

 

       4. Начальнику відділу управління комунальною власністю Вороновицької 

селищної ради Комишовій Л.Д. оформити акт приймання-передачі і подати 

його на затвердження селищному голові в установленому законодавством 

порядку. 

  

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, комунальної 

власності, транспорту та зв’язку ( Поліщук М. В). 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                           О.Г.КОВІНЬКО 

 


