
КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

05 вересня 2017 року № 329 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету 
Корюківської міської ради 
від 11.07.2017№ 236 
«Про встановлення тарифів 
на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення» 

Розглянувши клопотання КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської 
ради від 21.08.2017 № 345 щодо внесення змін до рішення виконкому міської 
ради від 11 липня 2017 року № 236 «Про встановлення тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення» у зв'язку коригуванням 
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово - комунальні послуги», Закону 
України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», 
керуючись ст. 13 Закону України «Про питну воду та питне постачання», 
ст.ст. 28, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради вирішив: 

1. Внести зміни до рішення в и к о н к о м у МІСЬКОЇ раДИ ВІД 11 ЛИПНЯ 2017 року 
№ 236 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення», виклавши п. 1 даного рішення в наступній 
редакції: 

«1. Встановити тарифи на послуги комунального підприємства 
«Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради з централізованого 
водопостачання та водовідведення в наступних розмірах: 
централізоване водопостачання: за 1 м. куб. - 11 грн. 75 коп. з урахуванням 
пдв, 
централізоване водовідведення: за 1 м. куб. - 33 грн. 51 коп. з 
урахуванням ПДВ, 



і 

Г 
централізоване постачання холодної води (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) за 1 м. куб. - 11 грн. 75 коп. з урахуванням 
пдв, 
централізоване водовідведення (з використанням внутрішньооудинкових 
систем) за 1 м. куб. - 33 грн. 51 коп. з урахуванням ПДВ». 

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації 
та вводиться в дію з 01 жовтня 2017 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Бикова О.М.. 

Р.Р. Ахмедов 


