
              
 
 
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 вересня 2021 року                      Баштанка                                       № 212  

 

Про коригування  тарифів на послуги з 

централізованого  водопостачання та 

централізованого водовідведення 

 

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 
Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги», в зв’язку із зміною з 01.06.2021 
року обсягу окремих витрат, пов’язаних із провадженням господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, з причин, що не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення 
мінімальної заробітної плати та податків і зборів (ЄСВ) та  збільшення ціни 

за одиницю електричної енергії з 01.09.2021 року на 17,9%,  у зв’язку з 
коливанням цін на ринку, проведено коригування тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з 
метою приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на 
їх виробництво, на підставі звернення КП «Міськводоканал» Баштанської 
міської ради, виконавчий комітет Баштанської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

         1.Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання ,  

для всіх споживачів  у розмірі 35,40 грн. за 1 куб. м.( з ПДВ); 
         2.Встановити  тарифи на послуги з централізованого водовідведення,  

        для всіх споживачів у розмірі  13,86  грн. за куб. м. (з ПДВ) 

        3. Ввести в дію тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення з 01.10.2021 року. 

 



4. Зобов’язати керівництво КП ”Міськводоканал” Баштанської міської 
ради (КОТ Віктор) проінформувати споживачів про зміну тарифів на послуги 
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення        
(з посиланням на рішення виконавчого комітету Баштанської міської ради) 
відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 

5. Рішення   виконавчого    комітету     Баштанської міської ради від       
22 грудня 2020 року №18 ”Про встановлення тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення”, вважати таким, що 
втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника  
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра 
ВАСИЛЬЄВА.       
 

 

Міський голова                                                       Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


