
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

від 05.10.2021   №  

с. Руська Поляна 

 

Про коригування тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення Комунальному підприємству 

«Геронимівка» Руськополянської сільської ради  

 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» ст.28 Закону України «Про 

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

комунальні послуги», Постановою КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про 

забезпечення єдиного  підходу  до формування  тарифів на житлово-

комунальні послуги», Наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від  

05.06.2018р.  № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів 

про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої 

необхідності», з метою врегулювання тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання і централізованого водовідведення та удосконалення системи 

надання якісних послуг в селі Геронимівка Черкаського району Черкаської 

області, розглянувши клопотання  керівника Комунального підприємства 

«Геронимівка» Руськополянської сільської ради №61 від 27.09.2021 року, 

виконком Руськополянської сільської ради  

 

ВИРІШИВ:  

1. Встановити скориговані тарифи по наданню послуг з 

централізованого водопостачання та послуг з централізованого 

водовідведення Комунальному підприємству «Геронимівка» 

Руськополянської сільської ради на території с. Геронимівка 

Руськополянської сільської ради, а саме: 

- на централізоване водопостачання – 15,96 грн. за 1 м³ без ПДВ;             

19,15 грн. за 1 м³ з ПДВ; 

-  79,80 грн. з особи без лічильника; 

- на централізоване водовідведення – 14,27 грн. за 1 м³ без ПДВ;             

17,12 грн. за 1 м³ з ПДВ. 

2.   Доручити начальнику Комунального підприємства «Геронимівка» 

Руськополянської сільської ради Тимарському О. С. ввести в дію тарифи з 

наступного дня після опублікування даного рішення на офіційному сайті 

Руськополянської сільської ради та в газеті «Сільські обрії».  



3.  Пункт 1 рішення виконавчого комітету від 31.12.2020 № 191 «Про 

встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення Комунальному підприємству 

«Геронимівка» Руськополянської сільської ради та тариф на послуги 

централізованого водопостачання Комунальному господарству «Поляна» 

вважати таким, що втратив чинність. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського 

голови Прудивуса А. Л. 

 

 

 Сільський голова               Олег ГРИЦЕНКО 
 

 

 

 


