
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 13 

від 25 лютого 2016 року 

м. Заставна 

 

 

Про розгляд та затвердження тарифів  

на послуги КП «Заставнівське ЖЕУТВЗ»  

з водопостачання та водовідведення 

 

 

Розглянувши клопотання Заставнівського ЖЕУТВЗ № 19 від 08.02.2016 

року про розгляд та затвердження тарифу на послуги з водопостачання та 

водовідведення, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», статтями 31, 32 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», постановою Кабінету Міністрів України  № 869 від 01.06.2011 року 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-

комунальні послуги» із змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 

19.12.2007 року № 1401 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України”,  Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 року № 390,  

виходячи з розрахунків тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, 

виконавчий комітет міської ради –              

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити такі обґрунтовані тарифи на послуги з водопостачання та 

водовідведення (розрахунки додаються):  

1.1. Водопостачання: 

 для населення – 9,95 грн. (з ПДВ) за 1 м3; 

 для бюджетних організацій та інших споживачів – 20,10 грн. (з 

ПДВ) за 1 м3; 

 для власних потреб – 11,80 грн. (з ПДВ) за 1 м3. 

1.2. Водовідведення: 

 для населення – 8,40 грн. (з ПДВ) за 1 м3; 

 для бюджетних організацій та інших споживачів – 18,77 грн. (з 

ПДВ) за 1 м3; 



 для власних потреб – 15,64 грн. (з ПДВ) за 1 м3. 

 

2. Тарифи, затверджені даним рішенням, будуть діяти з 1 квітня 2016 року до 

затвердження нових тарифів. 

3. Апарату міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах 

масової інформації. 

4. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету № 

115 від 27 жовтня 2011 року «Про затвердження обґрунтованих тарифів на  

водопостачання та водовідведення» та рішення виконавчого комітету № 59 

від 29 серпня 2014 року «Про затвердження обґрунтованих тарифів на 

водопостачання». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леваніна Р.В. 

 

 

 
 


