
 
 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

16 жовтня 2018 року  № 390 

 

Про встановлення тарифів  

на послуги з централізованого  

водопостачання та водовідведення 

 

      Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 

ради від 16.10.2018 № 293 щодо встановлення нових економічно 

обгрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення по м. Корюківка та с. Наумівка Корюківського району,  

приймаючи до уваги, що процедура доведення інформації до споживачів  та 

обговорення тарифів закінчилась і пропозиції та зауваження на адресу 

підприємства не надходили,  керуючись  ст. 13  Закону  України   «Про  питну  

воду та  питне  водопостачання», ст.ст. 28, 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

                                виконком міської ради в и р і ш и в: 

 

      1. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з централізованого 

водопостачання та водовідведення по м. Корюківка в наступних розмірах: 

 

централізоване водопостачання:  

для населення – 14 грн. 93 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 14 грн. 93 коп. за           

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 14 грн. 93 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ; 

 

централізоване водовідведення:   

для населення – 43 грн. 82 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 43 грн. 82 коп. за         

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 43 грн. 82 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ. 

 

        

 



       2. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства 

«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з централізованого 

водопостачання та водовідведення по с. Наумівка Корюківського району в 

наступних розмірах: 

 

централізоване водопостачання:  

для населення – 14 грн. 93 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 14 грн. 93 коп. за           

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 14 грн. 93 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ; 

 

централізоване водовідведення:   

для населення – 24 грн. 92 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для організацій, установ та закладів бюджетної сфери – 24 грн. 92 коп. за           

1 м. куб. з урахуванням ПДВ, 

для інших споживачів – 24 грн. 92 коп. за 1 м. куб. з урахуванням ПДВ. 

 

      3. Дане рішення підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації 

та вводиться в дію з 01 листопада 2018 року. 

 

      4.  З   часу   введення   в   дію   цього   рішення   вважати   такими,   що  

втратили чинність,   рішення   виконавчого   комітету  Корюківської   міської   

ради   від  11.07.2017 №  236   «Про   встановлення    тарифів    на   послуги   з  

централізованого   водопостачання   та   водовідведення» (зі змінами)  та   п. 2 

рішення   виконавчого   комітету  Корюківської   міської   ради   від 05.07.2018  

№ 245 «Про визначення надавача послуг та встановлення тимчасових тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для 

споживачів с. Наумівка  Корюківського району». 

 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                      Р.Р. Ахмедов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


