
УКРАЇНА 
Харківська область  Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

              

 Р І Ш Е Н Н Я       

              

06   червня  2019року                                                            № 164 
 

Про встановлення скоригованих тарифів на  

послуги з централізованого водопостачання  

та водовідведення по КП «Донець»  на 2019рік 
 
 

 

Розглянувши лист Комунального підприємства «Донець» від 14.05.2019року 

№74 та наданий до нього пакет документів з розрахунками коригування діючих 

тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення по 

Комунальному підприємству «Донець» на 2019рік, а також листи від 

23.05.2019р. №85 та від 03.06.2019р. № 87, відповідно до Порядку формування 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011року №869 (із змінами), 

Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 05.06.2018 року №130, керуючись п.п.2 п.3 ст. 4,  п.1 

п.5 ст.10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», на виконання 

власних(самоврядних) повноважень, зазначених у п.п.2 п. «а» ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Комсомольської селищної ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити скориговані тарифи на послуги з централізованого 

водопостачання для різних груп споживачів, які надає Комунальне 

підприємство «Донець»  на 2019 рік, а саме: 

для населення –    14,70грн./м3 

для бюджетних установ –   16,20грн./м3 

для інших споживачів –   17,65грн./м3 

2. Встановити скориговані тарифи на послуги з централізованого 

водовідведення для різних груп споживачів, які надає Комунальне 

підприємство «Донець»  на 2019 рік, а саме: 

для населення –    25,60грн./м3 



для бюджетних установ –   28,20грн./м3 

для інших споживачів –   30,70грн./м3 

3. Зобов’язати комунальне підприємство «Донець»  довести  до  відома 

споживачів.  

4. Інформацію щодо зміни тарифів на послуги з централізоване 

водопостачання та водовідведення.  

5. Встановити, що скориговані тарифи з централізоване водопостачання та 

водовідведення, зазначені у п.1 п.2 цього рішення, вводяться в дію не 

раніше ніж через 15 днів після повідомлення про це споживачів, 

відповідно до норм  чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник Комсомольського  

селищного голови                                               М.М. Дубнюк 

 
 
 

 

 
 

 

 


