
ПРОЄКТ 

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
24 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  
 
17 лютого 2022 року                     смт Вороновиця                          № _______ 

 

Про зміну тарифів  Комунального  підприємства «Надія» Вороновицької 
селищної ради  на водопостачання . 
 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Надія» 
Вороновицької селищної ради щодо проведених перерахунків  тарифів на 

централізоване водопостачання, що надаються підприємством населенню, 

бюджетним установам та госпрозрахунковим організаціям, керуючись ст.28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України 

«Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017 року та введеного в 

дію з 01.05.2019 року, Порядком формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869 ( в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року №291) 

селищна рада  В И Р І Ш И Л А :  
1. Затвердити розрахунок на водопостачання для населення, підприємств, 

організацій та бюджетних установ згідно наданого розрахунку 

/Додається/ 

2. З 01.03.2022 року встановити тариф на послуги централізованого 

водопостачання , які надаватимуться КП «Надія»: 

Тариф для населення при наявності приладу обліку – 22,10 грн з ПДВ за 1 метр 

кубічний; 

Тариф для населення при відсутності приладу обліку : 121,20грн з ПДВ за одну 

людину в місяць; 

Тариф для бюджетних установ: 23,10грн з ПДВ за 1 метр кубічний; 

Тариф для підприємств та організацій: 24,11грн з ПДВ за 1 метр кубічний; 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, комунальної 

власності, транспорту та зв’язку ( Поліщук М. В). 

 
 

СЕЛИЩНИЙГОЛОВА                                     Олександр КОВІНЬКО 

 



ПРОЄКТ 

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
24 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

                                                           РІШЕННЯ  
 
17 лютого 2022 року                     смт Вороновиця                          № _______ 

 

Про зміну тарифів  Комунального  підприємства «Надія» Вороновицької 
селищної ради  на  водовідведення . 
 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Надія» 
Вороновицької селищної ради щодо проведених перерахунків  тарифів на 

централізоване водовідведення, що надаються підприємством населенню, 

бюджетним установам та госпрозрахунковим організаціям, керуючись ст.28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України 

«Про житлово-комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017 року та введеного в 

дію з 01.05.2019 року, Порядком формування тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869 ( в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року №291) 

селищна рада В И Р І Ш И Л А :  
1. Затвердити розрахунок на водовідведення для населення, підприємств, 

організацій та бюджетних установ згідно наданого розрахунку 

/Додається/ 

2. З 01.03.2022 року встановити тариф на послуги централізованого 

водовідведення , які надаватимуться КП «Надія»: 

Тариф для населення: 22,85 грн з ПДВ за 1 метр кубічний; 

Тариф для населення при відсутності приладу обліку : 125,32 грн з ПДВ за одну 

людину в місяць; 

Тариф для бюджетних установ: 23,89 грн з ПДВ за 1 метр кубічний; 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, комунальної 

власності, транспорту та зв’язку ( Поліщук М. В). 

 

СЕЛИЩНИЙГОЛОВА                                                    Олександр КОВІНЬКО 

 

 



ПРОЄКТ 

 

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
24 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ  
 
17 лютого 2022 року                     смт Вороновиця                          № _______ 

Про коригування тарифів фізична особа підприємець Шкурін Сергій 
Анатолійович на водопостачання та  водовідведення . 
 

Розглянувши звернення фізичної особи підприємця Шкурін Сергія 

Анатолійовича (вих. №___від _______________ року) щодо коригування 

тарифів на централізоване водопостачання, та тарифів на централізоване 

водовідведення, що надаються населенню, бюджетним установам та 

госпрозрахунковим організаціям, керуючись ст.28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про житлово-

комунальні послуги» №2189 від 09.11.2017 року та введеного в дію з 01.05.2019 

року, Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 червня 2011 року №869 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 квітня 2019 року №291) 

селищна радаВ И Р І Ш И Л А :  
3. Затвердити тарифи на водопостачання та тарифи на водовідведення для 

населення, підприємств, організацій та бюджетних установ згідно наданих 

розрахунків 

/Додається/  

4. З 01.__.2022 року встановити тариф на послуги централізованого 

водопостачання, та централізованого водовідведення, які надаватимуться 

ФОП Шкурін С.А.: 

Тариф водопостачання для населення при наявності приладу обліку : 21,05 грн 

з ПДВ; 

Тариф водопостачання для населення при відсутності приладу обліку : 115,45  

грн з ПДВ; 

Тариф водопостачання для бюджетних установ: 22,01 грн з ПДВ; 

Тариф водопостачання для підприємств та організацій: 26,79 грн з ПДВ; 

Тариф водовідведення для населення 18,09 грн з  ПДВ; 

Тариф водовідведення для населення при відсутності приладу обліку : 99,21  

грн з ПДВ; 

Тариф водовідведення для бюджетних установ: 18,91 грн з  ПДВ; 



ПРОЄКТ 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, комунальної 

власності, транспорту та зв’язку ( Поліщук М. В). 

 

 

СЕЛИЩНИЙГОЛОВА                                           Олександр КОВІНЬКО 

 

 

 

 

 

 
 


