
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

        
від 15.04.05 № 115                                                                м.Ужгород

Про тарифи на послуги
водопостачання та водовідведення
і технологічні нормативи
використання води

Відповідно до ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування  в
Україні”  та  клопотання  комунального  підприємства  “Водоканал
м.Ужгорода” 

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити:
1.1. Тарифи  на  водопостачання  та  водовідведення  для  всіх

категорій споживачів згідно з додатком.
1.2. Технологічні  нормативи використання води згідно  висновку

(експертизи)  Державної  академії  житлово-комунального
господарства від 20.04.04 терміном на п’ять років:

- втрати та необлічені  витрати, що відшкодовуються через  тарифи,
на рівні 33,5 % від поданої в систему водопостачання питної води;
- граничний  рівень  витрат  води  на  технологічні  та  власні  потреби,
які відносяться на собівартість,  у розмірі  14,7 % від поданої питної
води в мережу міста.
2. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1.1, 1.2,  1.3 рішення

виконкому  міської  ради  від  25.07.01  №  116  "Про  тарифи  на
водопостачання  та  водовідведення,  норми  споживання  та  втрат
питної  води",  пункти  1,3  рішення  виконкому  міської  ради  від
11.11.03  №  290  "Про  тарифи  на  комунальні  послуги"  і  рішення
виконкому міської  ради  від  26.08.04  № 221  "Про  внесення  змін
до порядку розрахунків за послуги гарячого водопостачання".

3. Зобов’язати  директора  КП  "Водоканал  м.Ужгорода"
Омельяненка Ю.В.:

3.1. Організувати  роз’яснювальну  роботу  серед  населення
стосовно введення нових тарифів.

3.2. Забезпечити  здійснення  відповідних  заходів,  спрямованих
на  покращення  якості  надання  послуг  споживачам,



економію  паливно-енергетичних  та  матеріальних  ресурсів,
оновлення основних виробничих засобів.

4. 3аслухати  звіт  директора  КП  "Водоканал  м.Ужгорода"
Омельяненка  Ю.В.  про  підсумки  роботи  підприємства  за  9
місяців поточного року та за 2005 рік.

5. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  першого
заступника міського голови Повхана Й.І.

6. Дане рішення набирає чинності  з 01 травня  2005  року  і  підлягає
опублікуванню в пресі.

Міський голова                                                                В.В. Погорєлов



Додаток
до рішення виконкому
від 15.04.05 № 115

ТАРИФИ
на послуги водопостачання і водовідведення

Назва послуги Один.
виміру

Тариф для
населення,

грн.

Тариф для
бюджетних
організацій,

грн.

Тариф для
інших

споживачів,
грн.

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

м.куб. 1,33/0,72 1,46/0,79 3,44/1,39

2.Водопостачання/
водовідведення при відсутності
лічильника:
- при центральному гарячому
водопостачанні (6 м.куб./міс.);

1 чол. 7,98/4,32

- при центральному гарячому
водопостачанні за воду
призначену для “підігріву” (3,15
м.куб./міс.);

1 чол. 4,19/2,27

- без центрального гарячого
водопостачання при наявності
газової колонки (8 м.куб./міс.);

1 чол. 10,64/5,76

- без центрального відведення
стоків в міську каналізаційну
мережу (4 м.куб./міс.);

1 чол. 5,32

- при водопостачанні із
водорозбірних колонок (1,5
м.куб./міс.).

1 чол. 1,99/1,08

Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                        В.І.Шубчинська


