
СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
27 лютого 2020 р о к у Старокостянтинів № 

Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення 
комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 
господарства «Водоканал» 

Відповідно ДО Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 
постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги», 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 червня 2018 року № і 3 0 Порядку 
розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів н'а теплову 
енергію, 11 виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків 
тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12 вересня 2018 року № 239 рішення 
виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 25 липня 
ЛЛУ року № 245 «Про встановлення форм розрахунків тарифів на теплову 
енергію, н виробництво, транспортування та постачання, комунальні 
послуги», розглянувши заяву директора комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал», яка зареєстрована у 
виконавчому комітеті міської ради 28 січня 2020 року за № 46/439-23/2020 та 
керуючись п. а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити тарифи комунальному підприємству водопровідно-
каналізащиного господарства «Водоканал» на послуги з: 

централізованого водопостачання - 18 грн 68 коп. за 1 куб. м (з Д е -
централізованого водовідведення - 21 грн 10 коп. за 1 куб. м (з ПДВ).' 
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2. Встановити комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 
господарства «Водоканал» структуру тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення згідно з додатком. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
міської ради від 13 вересня 2018 року № 274 «Про коригування тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення комунальному 
підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 
м. Старокостянтинів» для інших споживачів (крім населення) з 15 березня 
2020 року. 

4. Рішення набуває чинності: 
для. населення - після прийняття окремого рішення виконавчого комітету 

міської ради; 
для інших споживачів (крім населення) з 15 березня 2020 року. 

Міський Микола МЕЛЬНИЧУК 


