
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 
 

_________    2021 року                              м. Шепетівка                                         № ______ 

 

Про передачу на баланс 
об’єктів благоустрою 
(системи водовідведення) 
 
 

На виконання рішення ХХХV сесії міської ради VІІ скликання № 12 від 15.02.2018 р. 
«Про передачу на баланс об’єктів благоустрою», з метою забезпечення належного утримання 
та систем водовідведення міста, керуючись ст.29, 30 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Прийняти на баланс виконавчого комітету Шепетівської міської ради  16 

систем водовідведення надлишкових поверхневих вод, з комбінованою мережею, загальною 
вартістю 4 613 688,48 грн,  що знаходиться на тетиторіїїм.Шепетівки, згідно переліку 
(додатку1). 

2. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Шепетівської міської 
ради на баланс комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 
підприємство Шепетівської міської ради» 16 систем водовідведення надлишкових 
поверхневих вод, з комбінованою мережею, загальною вартістю 4 613 688,48 грн,  що 
знаходиться на тетиторіїїм.Шепетівки згідно акту приймання-передачі (додаток 2) 

3. Затвердити акти приймання-передачі систем водовідведення (додаток 2). 
4. Комунальному підприємству «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської ради» забезпечити обслуговування та експлуатацію  
систем водовідведення згідно норм чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
Ялоху   І.С., начальника управління житлово-комунального господарства Шепетівської 
міської ради Гудзика Ю.А.       

 

 

 

Міський голова                                                                                       Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 
  



Додаток1 
до рішення виконавчого комітету 

№____ від ________2021р 
Про передачу на бланс 

об’єктів благоустрою  
(систем водовідведення) 

 
Перелік систем водовідведення надлишкових поверхневих вод, 

з комбінованою мережеющо знаходиться на тетиторіїїм.Шепетівки, 
 

 

№ 

 Найменування Загальна 
протяжність 

каналу, м 

Оціночна 
вартість , 
грн., без 

ПДВ 

1 Система водовідведення з відкритою мережею розташована вздовж 
вул. П. Чубинського та вул. Нахімова 

1566 41429,25 

2 Водовідвідний канал відкритої мережі розташована вздовж лісового 
масиву мікрорайону Сонячний поблизу вул. Котляревського 

848 1511,40 

3 Система водовідведення з відкритою і закритою мережею 
розташована вздовж вул. М. Залізняка  та вул. Механізаторів 

1670 80269,20 

4 Система водовідведення з відкритою мережею розташована вздовж 
залізнодорожної колії поблизу вул. Уляни Громової. Чубинського та 
Андрія Молодика 

1168 122309,10 

5 Система водовідведення з відкритою і закритою мережею 
розташована вздовж вул. Шешукова (поблизу регіонального 
сервісного центру МВС України 

1233 330080,10 

6 Система водовідведення з відкритою і закритою мережею 
розташована вздовж вул. Залізнична (район привокзального ринку) 

1024 1122339,00 

7 Система водовідведення з відкритою мережею розташована вздовж 
вул. Курортної та провул. Курортний 

280 499,20 

8 Водовідвідний канал відкритої мережі розташований по вул. 
Северина Наливайка (колишня вул. Чичеріна)  

200 285,30 

9 Система водовідведення з відкритою і закритою мережею 
розташована вздовж вул. С. Бендери, Героїв Крут, П. Дорошенка, 
Першотравнева, Паркова і друга Привокзальна  

5608 46322,00 

10 Система водовідведення з відкритою мережею розташована вздовж 
вул. Січових стрільців та вул. Пушкіна 

1976 22141,80 

11 Система водовідведення з відкритою мережею розташована вздовж 
вул. Гранітна, Кар’єрна (поблизу Шепетівського м’ясокомбінату) 

2120 63493,40 

12 Система водовідведення з відкритою і закритою мережею 
розташована вздовж вул. Чехова, Новоградська, Одухи, Петрова, 
Партизанська 

8368 141216,60 

13 Система водовідведення з комбінованою мережею розташована 
вздовж вул. Гончарова, І. Сікорського, М. Коваля, Ломоносова, Л. 

9752 1718956,60 



Чайкіної, Шевцової, Кузнєчна, І. Ляшенка, Чкалова, С. Овражка, В. 
Котика, Героїв Небесної Сотні, проспекту Миру 

14 Система водовідведення з відкритою мережею розташована вздовж 
вул. П. Дорошенка, Д. Галицького, С. Бендери, Гвардійська, 
Лермонтова, М. Дзявульского, Достоєвського, С. Петлюри 

6192 184935,40 

15 Система водовідведення з комбінованою мережею розташована 
вздовж вул. 8 Березня, Длужнєвського, Лермонтова, Островського, 
Червоної, провулок Герцена 

2960 454018,20 

16 Система водовідведення з відкритою мережею розташована вздовж 
вул. Судилківська, Тітова 

1680 283881,90 

 Разом: 46645 4 613 688,45 

 

 

 

Начальник управління  
житлово-комунального господарства                   Юрій ҐУДЗИК 
 
 
 
Керуючий справами   
виконкому             Наталія БІЛАС 
 


