
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02.03.11 № 79          м. Ужгород

Про тарифи на послуги водопостачання
та водовідведення для населення

 Відповідно до постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 24.02.2011 року № 274 «Про встановлення
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення КП
«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста
Ужгорода», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», та враховуючи клопотання КП «Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода», виконком міської
ради ВИРІШИВ:

1. Встановити тарифи населенню міста на послуги водопостачання та
водовідведення згідно з додатком.

2. Продовжити чинність рішення виконкому міської ради від 21.08.2009
року № 222 «Про тарифи на послуги водопостачання та водовідведення»,
що надаються бюджетним установам і організаціям та іншим споживачам
міста.

3. Рішення вводиться в дію з 1 березня 2011 року та підлягає опублікуванню
в пресі.

4. Визначити таким, що втратив чинність, додаток до рішення виконкому
від 21.08.2009 року № 222 у частині, що стосується тарифів для
населення.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Семаля В.Ю.

Міський голова              В.В. Погорелов



Додаток
до рішення виконкому
від 02.03.2011 р. № 79

Тарифи
на послуги водопостачання і водовідведення для населення, що надаються КП
«Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста
Ужгорода»
№ п/п Назва послуги Одиниці

виміру
Тариф для
населення
(грн.)

1. Водопостачання / водовідведення
за показниками лічильників
холодної та гарячої води

куб. м 4,04 / 2,47

Разом: куб. м 6,51
2. Водопостачання / водовідведення

без приладів обліку:
— при централізованому гарячому
водопостачанні (6 куб.м/місяць)

1 особа 24,24 / 14,82

Разом: 1 особа 39,06
— при централізованому гарячому
водопостачанні за воду, призначену
для підігріву (2,71 куб.м/місяць)

1 особа 10,95 / 6,69

Разом: 1 особа 17,64
— без централізованого гарячого
водопостачання при наявності
приладів підігріву або відключені
від централізованого ГВП,
незалежно від наявності приладів
підігріву (газові колонки, котли,
бойлери тощо)
(8 куб.м/місяць)

1 особа 32,32 / 19,76

Разом: 1 особа 52,08
— із заведенням водопроводу у
житло без душових і ванн (4
куб.м/місяць)

1 особа 16,16 / 9,88

Разом: 1 особа 26,04
— при водопостачанні із
водорозбірних колонок (1,5 куб.
м/місяць)

1 особа 6,06

Керуючий справами виконкому     Д.С. Геворкян


