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ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ ВТРАЧЕНІ:
Диплом АК № 17544145 та додаток до нього А №050044, видані ВСП «Виноградівський фаховий коледж Мукачівського Державного університету»
3.03.2002 р. на ім’я Професор Світлана Іванівна.
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Диплом «Бакалавра», серія ДВ №006231, виданий Донбаською держав
ною машинобудівною академією 4.07.2000 р. на ім’я Сіренко Вікторія
Олександрівна.

1

Вічна пам’ять померлим
жителям Виноградівської ОТГ
ЛЮБКА Ганна Янівна - 29.05.2022 р. - 83 роки.
ЗИХОР Юрій Юрійович - 8.06.2022 р. - 63 роки.
ГЛЕБА Моргіта Іванівна - 30.05.2022 р. - 86 років.
ФЕЄР Микола Антонович - 3.06.2022 р. - 38 років.
ІГНАЦ Олена Стефанівна - 6.06.2022 р. - 67 років.
ДОРОГІ Мигаль Ласлович - 3.06.2022 р. - 78 років.
ГУЛЬПА Юрій Юрійович - 28.05.2022 р. - 52 роки.
ОНИСЬКО Іван Петрович - 27.05.2022 р. - 69 років.
ЖИДИК Михайло Іванович - 2.06.2022 р. - 54 років.
КОСТАК Марія Михайлівна - 2.06.2022 р. - 87 років.
САГАЙДАК Ержебет Ласлівна - 8.06.2022 р. - 80 років.
ЦИБЕЛ ЕНЬКО Юрій Іванович - 30.05.2022 р. - 63 років.
СЄРОКУРОВА Віра Степанівна - 11.06.2022 р. - 76 років.
ГУНЦЕЛІЗЕР Михайло Михайлович - 11.06.2022 р. - 66 років.

КНП «Виноградівська РЛ», Виноградівська РОППОЗ
висловлюють щирі співчуття заступнику директора з ме
дичної частини КНП «Виноградівська РЛ» Євгену Федо
ровичу Пірусу з приводу тяжкої втрати - смерті батька.

18 червня 2022 р.

Адміністрація Виноградівського ВУЖКГ
ПОВІДОМЛЯЄ
про оприлюднення проекту регуляторного акта - проекту рішення виконавчого
комітету Виноградівської міської ради «Про затвердження Правил приймання
стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Виноградів».
На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних,
юридичних осіб та їх об’єднань, повідомляємо про оприлюднення проекту рішення ви
конавчого комітету Виноградівської міської ради «Про затвердження правил приймання
стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Виноградів» та аналізу
його регуляторного впливу, розробником якого є Виноградівське виробниче управління
житлово-комунального господарства.
Підставою для розробки проекту рішення є Закон України «Про питну воду, питне
водопостачання та водовідведення», Правила приймання стічних вод до систем центра
лізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316.
Проект рішення розроблено з метою удосконалення нормативно-правового регулю
вання відносин у сфері користування системами централізованого водопостачання та
водовідведення в м. Виноградів та враховує місцеві особливості приймання і очищення
стічних вод споживачів та визначає допустимі концентрації забруднюючих речовин, що
можуть скидатися до системи централізованого водовідведення міста.
Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу оприлюднено шляхом роз
міщення на офіційному сайті Виноградівської міської ради http//vin-rada.gov.ua (розділ
«Нормативно-правові акти/Регуляторні акти»).
Строк прийняття пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта та аналізу
його регуляторного впливу становить один календарний місяць з дня їх оприлюднення
- у письмовій формі за адресою: 90300, м. Виноградів, пл. Миру, 5, або на електронну
адресу: meriyal@vin-rada.gov.ua.
Начальник Виноградівського ВУЖКГ Михайло БІЛИНЕЦЬ

