TapaciBcbкa сiльська рада
Кисво-Святошинського району Киiвськоi областi
ВИ

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
/ Рiшення

14.1

2.2018 року

ХпlЩ

Про кориryвання тарифiв на послуги
Щентралiзовацого водовiдведенЕя
Розглянувши звернення КП <<Кисво-СвятошинQька теIIлоМереЖа> КОР,
щодо встановленIuI тарифiв, документи з розрахунку тарифiв на

централiзоване водопостачан}ш, водовiдведення

та послуги

( з

з

використанням
централiзованого водопостачанш{ та водовiдведенrUI
внугрiшньо будинкових систем з/без прилалiв облiку), врахувавши
рекомендацii постiйноТ депутатськоТ KoMiciT з питань благоустрою, житловокомун€шьного господарства, транспорту i звязку Тарасiвськоi сiльськоI рали
VII скликання, вiдповiдно до пп,2, п.(а)) ч.1, ст.28, 40, ч.|,2 ст.52, ч.6 ст.59
Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi)l, п.2 ст.14, ст.31
Закону УкраТни <Про житлово-комунtшьнi послуги>, Порядку формування
тарифiв на центр€шiзоване водопостачаннlI та водовiдведення, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 01.06.2011р. Ns869 <Про
забезпеченrrя сдиного пiдходу до формування тарифiв на житловоKoMyHaJIbHi послуги)l, у звОязку зi змiною BapTocTi скJIадових на послуги
водопостачанIш та .водовiдведення, з метою приведеншI тарифiв у
вiдповiднiсть до економiчно обцрунтованих витрат на ix виробництво,
виконавчий KoMiTeT сiльськоi ради

ВИРIШИВ:
1. Встановити Комунальному пiдприемству <кисво-святошинська
теIIломережо КоР, з урахуванням економiчного обгрунryвання тарифiв i
забезпеченrтя прибутковоi роботи пiдприемства, тарифи централiзоване
водовiдведеншI

та

послуги

з

централiзованого водовiдведенЕя (з

використанням внутрiшньобудинкових систем)

:

1.1. СпоживачаМ - власникам квартир, орендарям чи квартиронаймачам
у багатоПоверховоМу булинКу (з використанням внутрiшньо будинкових
систем):
на послуги з централiзованого водовiдведон}UI (з використанням
внутрiшньобудинкових сиQт ем) 2З,97 грн/м3 з ПДВ ;

-

на послуги з центрilлiзованого водовiдведеннrl (з використанням

внутрiшньобудинкових систем без приладiв облiку) ||6,64 грн
мешканця з ПЩВ.

на

1

е

суб'ектами господарювання у сферi
централiзованого водопостачанюI та водовiдведеннrl (колективний

|.2. Споживачам, якi не

споживач):

-

На центраЛiзоване водовiдведеншI 22,90 грн/м3 з

ПДВ;

1.З. Сгrоживач - бюджетна установа:
На центрitЛiзоване водовiдведеншI 22,90 грн/м3 з ПДВ;

-

3. Тарифи вводяться в дiю з 01.01 .20t9 року.

4. Комунiшьному пiдприемству (Кисво-Святошинська теIIJIомережа> КоР
до".arЙ до вiдома arrйr"uоiв, щодо необхiдностi встановлен}ш приладiв

облiку.
5. Секретарю виконавчого KoMiTeTy TapaciBcbKoT сiльськоТ ради Петриченко
Н.О. опублiкувати дане рiшенIuI на офiцiйному сайтi Тарасiвськоi сiльськоТ
Ради.

6. Контроль за вик
директора КП <Кие

N{

цього рiшення покласти на в.о. генерального
ка тепломережа> КОР Котову Людмилу

СергiiЪну.

TapaciBcb

В.Г. Сизон

