
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від ” 11 ” травня 2010 року                                                                  № 412

м. Кіровоград

Про затвердження скоригованих 
тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що 
надаються  КП „Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне 
господарство Кіровоградської міської 
ради”

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України,  ст. 28 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 11, 31, 32 Закону України 
“Про житлово-комунальні послуги”, ст. 13 Закону України „Про питну воду 
та питне водопостачання”, постановою Кабінету Міністрів України від 10 
липня 2006 року № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення” зі змінами, на 
підставі висновків Державної інспекції з контролю за цінами в 
Кіровоградській області від 11 лютого 2010 року № 3 та  № 4 щодо 
розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат на послуги 
водопостачання та водовідведення КП „Кіровоградське водопровідно-
каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради”, з урахуванням 
скоригованих індивідуальних складових витрат, за якими відбулися цінові 
зміни у розрахунку планових витрат, визначених висновками від 29.12.08 № 2 
та 3, а також висновку департаменту житлово-комунального господарства,
щодо розміру інвестиційної складової, погодженого департаментом житлово-
комунального господарства, враховуючи  звернення КП „Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради” від 
12 лютого 2010 року № 240/05, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити скориговані тарифи на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що надаються КП „Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради”, що 
додаються.
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2. Визначити, як базові, тарифи на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, затверджені рішенням виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2009 року № 273 "Про 
затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, що надаються КП "Кіровоградське водопровідно-
каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради".  

3. Дане рішення набирає чинності через місяць з моменту його 
прийняття.

Міський голова                  В. Пузаков

Ященко
24-34-93



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
від „ 11 ” травня 2010 року  

№ 412

Т А Р И Ф И
на послуги з централізованого водопостачання 

№
п/п Споживачі

Тариф,
грн./куб. м

з урах. 
ПДВ

1.

населення  
ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА”
КП "Теплоенергетик"  
ТОВ „Міськпобутсервіс”   

3,86

2. бюджетні установи 4,44

3. інші споживачі 5,79

Т А Р И Ф И
на послуги з централізованого водовідведення 

№
п/п Споживачі

Тариф,
грн./куб. м

з урах. 
ПДВ

1.

населення 
ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА” 
КП "Теплоенергетик"  
ТОВ „Міськпобутсервіс”   

2,61

2. бюджетні установи 3,00

3. інші споживачі 3,92


