
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 27 липня  2018 року                      № 619 

 

 Про коригування тарифів на  послуги 

централізованого водопостачання для     

Бережанського МКП «Добробут» 

 
Розглянувши  звернення  Бережанського МКП «Добробут» від 15.06.2018 

року № 296 та надані розрахунки щодо коригування тарифів  на  централізоване 

водопостачання,  керуючись пп. 2  п.«а», пп.2 п.«б» ст. 28, ст. 40, ч. 6 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 ч. 1 ст. 7, ст. 31 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», «Порядком формування 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869  «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги»,   у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги водопостачання 

(зростанням цін на електроенергію), з метою приведення тарифів у 

відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, 

виконавчий комітет Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Провести коригування тарифів на холодне водопостачання, 

затверджених  п. 1 рішенням виконавчого комітету Бережанської міської ради  

від 11 вересня 2017 року № 371 «Про  затвердження  тарифів на послуги 

централізованого водопостачання,  водовідведення та видалення рідких 

побутових відходів   в м. Бережани». 

2. Затвердити  скориговані тарифи  на холодне водопостачання за 1 куб.м. 

води  (з  ПДВ): 

- для  населення міста     - 14,70  грн.; 

- для  бюджетних  організацій   -   15,84 грн.; 

- для   інших  споживачів   -   17,21 грн. 

3. Скориговані тарифи на холодне водопостачання  згідно п.2 даного 

рішення ввести в дію в 15-ти денний термін з дня його оприлюднення. 



4.  Адміністрації БМКП «Добробут» повідомити споживачів про зміну 

тарифів не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію, з посиланням на дане 

рішення. 

5.  З дати набрання чинності даного рішення визнати таким, що втратив  

чинність п. 1 рішення виконавчого комітету  Бережанської міської ради від 11 

вересня 2017 року № 371 «Про  затвердження  тарифів на послуги 

централізованого водопостачання,  водовідведення та видалення рідких 

побутових відходів   в   м. Бережани». 

6. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. опублікувати дане рішення у районній газеті «Бережанське 

віче» та на офіційному сайті Бережанської міської ради  

http:berezhanymrada.gov.ua. 

7. Контроль за виконанням рішення  покласти першого заступника 

міського голови Адамовича П.П.  

 

 

 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА  

 
                 Тиманський О.С. 

                  Халупник З.О. 
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