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yKPAIHA
ХМIЛЬНИЦЪКА МIСЪКА РАДА
IiiHrllrцr,KoT областi
Викоцав.lийt комir,е,г

рIUIýння

ВiдЦ.ff.Э019

жпý_ý

року

Про встановлення тарифiв
на пос.гiуr,н з чентрмiзов€lLtоI-()
всlдопiэстачання та цепlраutiзованого
водсlвiдведеIIня, що надаються
КП кХмiлI}никводоканаJI)

Розг,ltянувши клопtlтання КП t<Хпtiль1lиквOJ{Oканал> ХмiльаицькоТ MicbKoi ра;
NsO1-14/287 вiд 27.08.20l9 року, щодо встановлення тарифiв на послуги
цеЕтралiзованого водопостачання ,l,a центраJJiзованого всrдовiдведеýýя,. що
,нацаIоть
пiдприемством JIJIя населе}ltlя, б"tсr.ц>ке,гl,tик чстанов та iнпtих спохсивачiв, вiдповiдно до л
с,r,аш,i 4 Заrtону YKpaiHlr кГlро х{ит-цово-ко!lfна-тьЕi послугI,1)) вlд tiФ.06.2,018 p.JФ,2l89-V]
(зi ýмiнами}, шос,ганови Кабiне,гу Mirlic,l,piB Украiни вiд 01.06.20I lpoKy }l'9869 (зi змirrапt
<<Порялоtс формуванн.я тарифiв на цен,rрмiзоване волOflосlЕцанýя та uеg,црвлiзова;
водовiдведення)). керуrочись статтями 28, 59 Закону Украiirи uПрЬ мiсце
сirtvlоврялуаання в YKpzrTHi>). tsиконавчий коптiтет Хпtiльницькоj'MicbKoT ра.llи

ВиРIlUИВ;
I. [Jстановлt"t,и ,гарлrфи на Ilос.ц)jг}t з Llel.ll,pautj:зclBaHclt-o IJодопостача}цlя ]]а
ценrралiзоваItсэI,сt tзсlдсlвiдведеI,II{я> якi надаютьсrI KIl <<Хмiльникводоканал})
)Lrriлыlиl,tькоi м iсьKoi llа;11,1 v 1,1clзlчтiрi
-l,
l . По центразri:rс)в.tно Ml ч l}oJlo llостачЕtн н lo
- для tlaceJle}lLlrl,.21.46 грII. зil 1 м. к,уб., в ,г.ч. Пl]R ..- 3,58 грrл.:
- дJIя бюд;кетпих ycl,zll]oB мiс,га: 37,45 гр}I. зii l м. ку6., в т,ч. ilДВ - 6.24 грн.;
- лля iHt,ttиx спо)кtIR.Iчiв; ]7.45 грн. за l :vt. куб., l} :t,.ч. ПДIJ * 6,24 грн.
l 2. t Io цеи rралiзoBaнoi\,у lзсlJlоtзiдведен нIo
- для н&селепня: l 1,44 f,pIl.:Ja I м. куб., в т.ч. П,ЩВ *- 1,9I грн,;
- для бкr/д,rке,глtих ycтafiol} ,btio,гtt: l 9,85 грн.
м. кlzб,, в T,rr. Ш[В - 3,3l грн.;
- лJIя iгllrптх опо)Iiиt]аtliв: 19,85 гр}{.:}rt 1 м. куб., BT.(I. ПДВ-З,Зl r,рн.
Z. f{ору.lити .ilирек,l]ору KIl <ХмiлыIиI(RоjI()liанаJI)> ХмiльниrdькоТ MicbKoT рали Бойку
С,П, у с,IpOK, що t]e перевIllltyt: l5 двiв з дати введепшя ,r:арифiв на цеЕтраjliзовалrе
BоllofiOcтarlt}llI{я 1,а ll.ентралiзоrrаrпе воrllсlвiдведе}Iня у дitо,
лсlвiдо,vи,ги про lle
сIIO}Kиlialla\{ з гltlcI,1lIill{l-lrt,ll }la tle рiш,lеttltя ItI{к()}{аL]rtого KolliTeтy у :Jасобак пtасовоI
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iшфорлrаrtii.

3.1'арlтфи lIir |,te}l"гpaJIi:зOt alH,.l во"],lошос,гilt{а}Illя ,lltt воjl()I]iдвелеllнrt l]ст)illt}ють в llilcl
01,l I .20l9 року гItl ()i .1 l .2020 рOку.
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4. Рiшенлiя в}IкоЁав,Lого tcob,tiTeTy ХпtiлыtицысоТ
кПро встановлення CKOPIIГоl]i:lнllx "гарифiв
водовiдведе}lня, ш[о надillоться К[Т
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