
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №8 

Про коригування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення у місті Арциз 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28, частини 6 статті 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 2 частини 3 статті 4, 

частиною 5 статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 

статтями 13, 23, 32 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення», постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 

року № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження 

нормативів питного водопостачання», постановою Кабінету Міністрів України 

від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання 

послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302 «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення», Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 

року № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір 

зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», 

розглянувши клопотання директора Комунального підприємства «Водоканал» 

щодо коригування тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення  

від 06 січня 2022 року № 2, виконавчий комітет Арцизької міської ради: 

ВИРІШИВ: 

1. Коригувати тарифи на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення у місті Арциз згідно додатку. 

2. Відділу інформаційно-комунікаційних технологій та комп'ютерного 

забезпечення оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Арцизької 

міської ради. 

3. Ввести в дію тарифи, вказані в додатку до цього рішення, з 01 лютого 

2022 року. 

4. Визнати рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради від 26 

березня 2021 року № 53 «Про встановлення тарифів централізованого 

водопостачання та водовідведення міста Арциз» таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника голови. 
Проект рішення підготовлений відділом капітального 

будівництва, житлово-комунального господарства, 

архітектури, містобудування, транспорту та благоустрою 

 



 

Додаток  

до проекту рішення 

виконавчого комітету  

Тарифи на централізоване водопостачання та  

централізоване водовідведення у місті Арциз 

 

Категорія 

споживача 

Водопостачання Водовідведення  

з 

лічильником, 

грн./м
3 
(в т.ч. 

ПДВ) 

без 

лічильника, 

грн. на 1 

особу (в т.ч. 

ПДВ) 

з 

лічильником, 

грн./м
3
(в т.ч. 

ПДВ) 

без 

лічильника, 

грн. на 1 

особу (в т.ч. 

ПДВ) 

Населення * 24,41 109,85 18,44 - 

Бюджетні 

установи 

36,23 - 29,80 - 

Інші користувачі 53,76 - 46,96 - 

 

* Для мешканців багатоквартирних будинків без лічильників тариф на 

централізоване водопостачання та водовідведення на 1 особу – 244,25 грн. (в 

т.ч. ПДВ) 


