
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 23 травня 2016 р.                             м. Деражня                                        № 49  
 
 
Про встановлення відкоригованих тарифів комунальному  
підприємству«Деражнянський міськводоканал» з надання  
послуг з водопостачання та водовідведення 
 
                   На підставі п.п. 2 п. «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до ст.7, ст.31 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 1.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу 
до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», розглянувши 
клопотання комунального підприємства «Деражнянський міськводоканал» від 
06.05.2016 року № 161/1 та розрахунки коригування тарифів на виробництво  
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що додаються, 
міськвиконком 
ВИРІШИВ: 
 
1.Встановити відкориговані тарифи на послуги, які надаються комунальним 
підприємством «Деражнянський міськводоканал» : 

для населення: 
-  послуги з водопостачання – 5,61 грн. за 1м3 
-  послуги з водовідведення –  9,26 грн. за 1м3 

для бюджетних організацій: 
-    послуги з водопостачання – 6,39 грн. за 1 м3 
-    послуги з водовідведення –  10,14 грн. за 1 м3 

для інших споживачів: 
-    послуги з водопостачання – 8,01 грн. за 1 м3 
-    послуги з водовідведення –  11,90 грн. за 1 м3 

2. Це рішення підлягає офіційному оприлюдненню в засобах масової інформації 
не пізніше, як у десятиденний строк після прийняття та підписання та набирає 
чинності та з 1 липня 2016 року. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Беднарського О.А.. 
 
Міський голова          А. М. Ковпак 



РОЗРАХУНОК 
коригування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що 
надаються комунальним підприємством «Деражнянський міськводоканал» 
 
№п/п Найменування тарифу Діючий 

тариф, грн. за 
1 м3 

Коефіцієнт 
коригування 

Відкоригований 
тариф, грн. за 1 
м3 

І Тарифи на послуги з 
водопостачання 

   

 - для населення 4,71 1,192 5,61 
 - для бюджетних 

організацій 
5,36 1,192 6,39 

 - для інших 
споживачів 

6,72 1,192 8,01 

ІІ Тарифи на послуги з 
водовідведення 

   

 - для населення 7,73 1,198 9,26 
 - для бюджетних 

організацій 
8,46 1,198 10,14 

 - для інших 
споживачів 

9,93 1,198 11,90 

 
 
 
Директор КП «Деражнянський  
міськводоканал»      Косевич О.Б. 
Головний бухгалтер      Мартинюк В.В. 


