
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13 вересня  2017 року                      № 371 

 

Про  затвердження  тарифів на послуги 

централізованого водопостачання,  

водовідведення та видалення рідких 

побутових відходів   в м. Бережани 

                         

Розглянувши  звернення  Бережанського МКП «Добробут» від 29.06.2017 р. 

№ 580 про затвердження тарифів  на  централізоване водопостачання, 

водовідведення та видалення рідких побутових відходів, згідно наданих 

розрахунків, та  приведення  їх  до  економічно  обґрунтованих, 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 доведення до споживачів інформації про 

перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів 

з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції 

територіальних громад», затвердженого наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

30.07.2012 р. № 390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 

2012 р. за № 1380/21692, «Порядком формування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення», затвердженого Постановою КМУ від 

01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 

на житлово-комунальні послуги»,  на підставі делегованих повноважень, 

виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В : 

1. Затвердити   тарифи на холодне водопостачання за 1 куб.м. води  (з  

ПДВ): 

- для  населення міста   - 13,88  грн.; 

- для  бюджетних  організацій   -   15,02 грн.; 

- для   інших  споживачів  -   16,38 грн. 

2. Затвердити тарифи на  обслуговування мережі водовідведення  за            

1 куб.м стоків  (з ПДВ): 

- для населення міста   -  3,07  грн.; 



- для бюджетних організацій  -  3,25  грн.; 

- для  інших споживачів   -  3,55  грн. 

3. Затвердити тарифи на водопостачання з використанням 

внутрібудинкових систем  за  1 куб.м води  (з ПДВ): 

- для  населення міста   - 11,82 грн. 

4. Затвердити тарифи на водовідведення з використанням 

внутрібудинкових систем    за  1 куб.м стоків  (з ПДВ): 

- для  населення міста   - 2,61 грн. 

5.  Затвердити тарифи на видалення рідких побутових  відходів за 1 куб.м 

відходів  (з ПДВ): 

- для всіх категорій споживачів   - 82,10 грн. 

6. Затверджені тарифи  згідно п.1, п.2, п.3 та п.4 даного рішення ввести  в  

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

7.  Бережанському МКП «Добробут»   (директору Бурдаш А.Є.)   

повідомити споживачів про зміну тарифів не пізніше  15 днів  до введення їх у 

дію, з посиланням на дане рішення. 

8. З  дати набрання чинності даного рішення визнати таким, що втратили 

чинність: 

 - п.3 рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 

14.05.2015 року № 1124 «Про  затвердження  тарифів на послуги 

централізованого водопостачання,  водовідведення та вивозу рідких побутових 

відходів   в  м. Бережани»; 

-  рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 18.10.2016 

року № 154 «Про  коригування  тарифів на послуги централізованого 

водопостачання»; 

-  рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від  25.01.2017 

року  № 218 «Про  коригування  тарифів на послуги водовідведення». 

9. 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. 

10. Контроль за виконанням рішення  покласти на  першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

  

 Міський голова               В.Я.  МУЗИЧКА  
 

                    

                Тиманський О.С. 

                    Полюга С.В. 

                

 

 


