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Про встановлення тариф1в на централ1зоване
водопостачання та водовщведення, тариф1в на
послуги з централ!зованого постачання холодно!
води,
водовщведення
(з
використанням
внутр1шньобудинкових систем) комунальному
пщприемству
«Чорноморськводоканал »
Чорноморсько! мюько! ради Одесько! област1

Вщповщно до звернення комунального пщприемства «Чорноморськводоканал»
вщ 31.07.2017 року № 1116/07-02 щодо встановлення тариф1в на централ1зоване
водопостачання та водовщведення, тариф1в на послуги з централ1зованого постачання
холодно!' води, водовщведення (з використанням внутртньобудинкових систем), в
зв’язку з набуттям чинносН з 19.05.2017 року постанови Нащонально! ком1сп
регулювання енергетики та 'комунальних послуг в1д 22.03.2017 року № 308 «Про
затвердження Лщензшних умов провадження господарсько! д1яльност1 з
централ1зованого водопостачання та водовщведення» та вщновленням повноважень
орган1в м1сцевого самоврядування щодо встановлення тариф1в на комунальн1 послуги,
на пщстав1
п.2 ст.7, п.п. 3, 4 ст. 31 Закону Украши «Про житлово-комунальш
послуги», Порядку формування тариф1в на централ1зоване водопостачання
та
водовщведення, Порядку формування тариф1в на послуги з централ1зованого
постачання холодно! води, водовщведення (з використанням внутршньобудинкових
систем), затверджених постановою Кабшету Мшютр1в Украши вщ 01.06.2011 року
№869 «Про забезпечення единого пщходу до формування тариф1в на житловокомунальш послуги», наказу М1н1стерства репонального розвитку, буд1вництва та
житлово-комунального господарства вщ 30.07.2012 року № 390 «Про затвердження
Порядку доведения до споживач1в шформацп про перел1к житлово-комунальних
послуг, структуру цш/тариф1в, зм1ну ц1н/тариф1в з обгрунтуванням и необх1дност1 та
про врахування вщповщно! позицп територ1альних громад», керуючись ст.28 Закону
Украши «Про мюцеве самоврядування в Укра!н1»,
виконавчий комггет Чорноморсько! м1сько! ради Одесько! обласП вир1шив:
1.
Встановити
комунальному
пщприемству
Чорноморськводоканал»
Чорноморсько! м1сько! ради Одесько! обласН тарифи на централ1зоване
водопостачання та водов1дведення за структурою, наведеною в додатку 1 до цього
р1шення:
а) на централ1зоване водопостачання:

- для споживач1в, яю е суб'ектами господарювання у сфер1 централ1зованого
водопостачання та водовщведення - 5,00 грн. за 1 м3 з урахуванням податку на додану
вартють;
- для споживач1в, яю не е суб'ектами господарювання у сфер! централ1зованого
водопостачання та водовщведення - 11,87 грн. за 1 м3 з урахуванням податку на
додану вартють;
б) на централ1зоване водовщведення:
- для споживач1в, яю е суб'ектами господарювання у сфер1 централ1зованого
водопостачання та водовщведення - 4,38 грн. за 1 м3 з урахуванням податку на додану
вартють;
- для споживач1в, яю не е суб'ектами господарювання у сфер1 централ1зованого
водопостачання та водовщведенняи- 9,06 грн. за 1 м3 з урахуванням податку на додану
вартють.
2.
Встановити
комунальному
пщприемству
«Чорноморськводоканал»
Чорноморсько!' мюько! ради Одесько! област1 тарифи на послуги з централ1зованого
постачання холодно! води, водовщведення (з використанням внутр1шньобудинкових
систем) за структурою, наведеною в додатку 2 до цього ршення:
- на послугу з централ1зованого постачання холодно! води (з використанням
внутр1шньобудинкових систем) — 12,73 грн. за 1 м3 з урахуванням податку на додану
вартють;
- на послугу з
централ1зованого
водовщведення (з використанням
внутршньобудинкових систем) - 9,71 грн. за 1 м3 з урахуванням податку на додану
вартють.
3. Управлшню сощально! пол ¡тики Чорноморсько! мюько! ради Одесько! обласп
(Прищепа Т.1.) посилити роз’яснювальну роботу серед населения територ1ально!
громади щодо компенсаций за рахунок копшв м1ського бюджету частки вартосП
житлово-комунальних послуг громадянам - одержувачам субсидш, яю проживають на
територи Чорноморсько! м1сько! ради.
4. Ршення виконавчого комНету Чорноморсько! мюько! ради вщ 31.08.2016 року
№297 «Щодо сощального захисту населения, яке проживае на територи Чорноморсько!
мюько! ради, в умовах пщвищення тариф1в на житлово-комунальн1 послуги» вважати
таким, що втратило чиннють з дня набуття чинносН цього р1шення.
5.0прилюднити дане р1шення в газет1 “Чорноморський маяк” та на оф1ц1йному
веб-сайт1 м. Чорноморська.
7. Контроль за виконанням цього ршення покласти на заступниюв мюького
голови П1чахч1 Л. В. та Чум ель Н. I.
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