Tapaciвcbкa сiльська рада
Киево-Святошинського району Киiвськоi областi
ВИКОНАВЧИ

й

Рiшення

KoMITET

Вiд 25.07.20|g року Xn (Ч
Про кориryвання тарифiв на послуги
Щентралiзованого водовiдведення

Розглянувши звернення КП кКисво-Святошинсъка тепломереЖа)) КОР,
щодо встановJIення тарифiв шляхом коригування окремих складових тарифу,
,га
документи з розрахунку тарифiв на централiзоване водовiдведення
послуги з централiзованого водовiдведення, протокол постiйнот депутатськоi
KoMiciT з питанЬ благоусТРоЮ, житлово-комун€Lirьного господарства,
транспорту i звязку TapaciBcbKoТ сiльськоТ ради VII скликання Вiд 03 ЛИПНЯ
20|9 року, вiдповiдно до пп.2, п.((а> ч.1, ст.28,40, ч.1,2 ст.52, ч.6 ст.59 ЗаКОНУ
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, п.2 ст.14, ст.З1 ЗаКОНУ
УкраiЪи <Про житлово-комун€tльнi послуги>>, Порядку формування тарифiв

централiзоване водопостачання та водовiдведення, ЗаТВеРДЖеНОГО
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.0б.2011р. J\Ъ869 <Про
забезпечення единого пiдходу до формування тарифiв на житловокомунальнi послуги), у зв'язку зi змiною BapTocTi складових на послуги
водогIостачання та водовiдведення, з метою приведення тарифiв у
вiдповiднiсть до економiчно обгрунтованих витрат на iх виробництво,

на

виконавчий KoMiTeT сiлъськоi ради

ВИРIШИВ:

1. Встановити

Комунальному пiдприсмству <киево-святошинська
тепломережа)) кор, з урахуванням економiчного обгрунтування тарифiв i
забезпечення прибутковоi роботи пiдприемства, тарифи централiзоване
водовiдведення

та послуги з

централiзованого водовiдведення

використанням внутрiшньобудинкових систем)

(з

:

чи

квартиронаймачам
у багатоповерховому булинку (з використанням внутрiшньо будинкових
систем):
на центраJIiзоване водовiдведення - 28,06 грн/м3 з ПДВ;
на послуги з централiзованого водовiдведення (з використанням
внутрiшньобудинкових систем) 29,11 грн/мЗ з ПДВ;
1.1. Споживачам - власникам квартир, орендарям

-

/

-

на послуги з централiзованого водовiдведення (з використанням
внутрiшньобудинкових систем без приладiв облiку) 141,68 грн на 1
мешканця з ПЩВ.
сферi
суб'сктами господарювання
1.2. Споживачам, якi не
водовiдведення (колективний
централiзованого водопостачання
споживач):
на центр€lJIiзоване водовiдведеннrl 28,06 грн/м3 з ПДВ;

е

1.3. Споживач

-

у

та

- бюджетна установа:

на центр€шiзоване

водовiдведення 28,0б грн/м3 з ПЩВ;

3. Тарифи вводяться в дiю з 01.08.2019 року.

4. Комунальному пiдприсмству <<Киево-Святошинська тепломережа) КОР
довести до вiдома споживачiв, щодо необхiдностi встановлення приладiв
облiку.
5. Секретарю виконавчого KoMiTeTy TapaciBcbKoi сiльськоТ ради Петриченко
Н.О. опублiкувати дане рiшення на офiцiйному сайтi TapaciBcbKoi сiльськоТ
Ради.

6. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на в.о. генеральноГо
директора КП <Кисво-Святошинська тепломережа> КОР Котову ЛюдмилУ
СергiТвну.

щikъ
Тарасiвський

В.Г. Сизон

