
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 28 грудня 2016 року                                                    № 703

Про  внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради  
від 07 травня 2015 року № 243 “Про     
встановлення  тарифу  на  послугу  з 
централізованого водопостачання, яка 
надається Інгульською шахтою
ДП “Східний гірничо-збагачувальний
комбінат”

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст. 28
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 31, 32 Закону
України “Про житлово-комунальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів
України від 01 червня 2011 року № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, на підставі звернення
Інгульської  шахти  ДП  “Східний  гірничо-збагачувальний  комбінат”
від 28 жовтня 2016 року № 04.03/4213 виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Внести  зміни  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради від 07 травня 2015 року № 243 “Про встановлення тарифу на
послугу  з  централізованого  водопостачання,  яка  надається  Інгульською
шахтою  ДП  “Східний  гірничо-збагачувальний  комбінат”,  а  саме  абзац
другий  пункту  1  викласти  у  наступній  редакції  “для  населення  —
9,216 грн/куб.м (з ПДВ)”.

2.  Інгульській  шахті  ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”
повідомити  споживачів  про  зміну  вартості  послуги  з  централізованого
водопостачання у відповідності з чинним законодавством.

Міський голова А. Райкович

Москаленко 24 34 93       
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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від ”07” травня  2015 року                                                       № 243 
 

 
 
Про  встановлення тарифу на послугу з    
централізованого водопостачання,  яка  
надається  Інгульською шахтою                            
ДП “Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат” 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст. 28 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 31, 32 Закону 
України “Про житлово-комунальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів 
України від 01 червня 2011 року № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги”, на підставі звернень 
Інгульської шахти ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”                
від 23 вересня 2014 року № 04/2768 та від 08 квітня 2015 року № 04/10 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Встановити тариф на послугу з централізованого водопостачання, 
яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат”, у наступних розмірах: 
 для населення — 5,50 грн/куб.м (з ПДВ);  
 для бюджетних установ та інших споживачів - 10,12 грн/куб.м (з ПДВ). 
 2. Погодити структуру тарифу на послугу з централізованого 
водопостачання, яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-
збагачувальний комбінат”, згідно з додатком. 
 3. Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”  
повідомити споживачів про зміну вартості послуги з централізованого 
водопостачання у відповідності з чинним законодавством. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 4, 5 рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 08 грудня  2008  року  
№ 1910 “Про  погодження  тарифів  на послугу з централізованого 
водопостачання, яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-
збагачувальний комбінат”. 

 
 

 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
Москаленко 24 34 93        
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