
 
АНДРУШІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21 травня 2021 р.                                                                                       № 147 

 

Про встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та 

водовідведення КП Андрушівської 

міської ради «Комсервіс»  
 

 

 Керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», статею 

28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказом 

Мінрегіону від 12.09.2018 №239 «Про затвердження Порядку розгляду 

органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення», постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на комунальні послуги»,  розглянувши лист КП 

«Комсервіс» від 19.05.2021року №06/46 та заяву про встановлення тарифу на 

централізоване водопостачання та водовідведення з доданими до неї 

матеріалами та економічно обґрунтованими розрахунками тарифу,  виконавчий 

комітет Андрушівської міської ради 

 

В И Р І Ш У Є: 

 

 1. Встановити комунальному підприємству Андрушівської міської ради 

«Комсервіс» тарифи з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення для споживачів Андрушівської міської територіальної громади, 

а саме: 
  

Тариф на централізоване водопостачання за 1 метр кубічний; 

- для населення - 18,00 грн. за метр кубічний; 

- для бюджетних установ - 23,00 грн. за 1 метр кубічний; 

- для інших груп споживачів - 23,00 грн. за 1 метр кубічний. 
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Тариф на централізоване водовідведення за 1 метр кубічний: 

- для населення - 18,00 грн. за метр кубічний; 

- для бюджетних установ - 23,00 грн. за 1 метр кубічний; 

- для інших груп споживачів - 23,00 грн. за 1 метр кубічний. 
 

2. Тариф на послуги з централізованого водопостачання та централізоване 

водовідведення для усіх груп споживачів ввести в дію з 01.06.2021р. 
 

3. Визнати  таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради від 10.07.2019 №56 «Про встановлення тарифів на 

послуги водопостачання та водовідведення». 
 

  4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горкуна В.І. 

 

  

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА 


