
 
 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 26.12 2019  № 297   

м. Перещепине  

Про затвердження тарифів на водопостачання  

та водовідведення КП «Перещепине – вода 365»  

Перещепинської міської ради 

 

Розглянувши лист від 25.11.2019 № 91 комунального підприємства 

«Перещепине-вода 365» Перещепинської міської ради, враховуючи 

зауваження та пропозиції мешканців м. Перещепине при громадському 

обговоренні питання щодо підвищення тарифів на водопостачання та 

водовідведення КП «Перещепине-вода 365» Перещепинської міської ради, 

керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 

ст. 4, ст. 9, 10, 23, 24 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011  №869 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.04.2019 №291)  «Про забезпечення єдиного підходу 

до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», виконавчий 

комітет Перещепинської міської ради 

                                          В И Р І Ш И В: 

      1. Затвердити тарифи на послуги з водопостачання КП «Перещепине – вода 

365» Перещепинської міської ради, а саме: 

                   - для населення     - 18,06 грн. за 1 куб.м з ПДВ; 

                   - для бюджетних споживачів  - 30,15 грн. за 1 куб.м з ПДВ; 

                  - для інших споживачів  - 37,64 грн. за 1 куб.м з ПДВ. 



       

    2. Затвердити тарифи на послуги з водовідведення КП «Перещепине – вода 

365» Перещепинської міської ради, а саме: 

                 - для населення     - 19,89 грн. за 1 куб.м з ПДВ; 

                 - для бюджетних споживачів - 32,80 грн. за 1 куб.м з ПДВ; 

                 - для інших споживачів  - 39,35 грн за 1 куб. м з ПДВ. 

    3.  Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Перещепинської міської 

ради.     

     4. Дане рішення ввести в дію не раніше ніж через 15 днів після 

оприлюднення. 

   5.   Новий тариф застосувати для розрахунків з 01 січня 2020 року. 

   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань житлової політики, комунального 

господарства, транспорту, природокористування, охорони довкілля та 

енергозбереження (голова комісії – ЛУК’ЯНЕНКО В.В.). 

 

 

 

 

 

Міський голова          В.І. САВЄЛЬЄВ 


