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РІШЕННЯ 

 

17 грудня 2021 року                     м. Сновськ                                              № ___   
 

 

Про встановлення тарифів на послуги 

з централізованого водопостачання,  

централізованого водовідведення та 

поводження з побутовими відходами 

(вивезення рідких побутових відходів) 

ПрАТ «Комунальник»  м. Сновськ 

Корюківського району Чернігівської області на 2022 рік 
  

Розглянувши пропозиції  ПрАТ «Комунальник», відповідно до Законів 

України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», Порядку формування тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»(із змінами), 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 №690 «Про затвердження 

Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення», Наказів Мінрегіонрозвитку 

від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про 

намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої 

необхідності», та 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», керуючись п.п.2, п. «а» ч.1 

ст.28, ч.1,2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет міської ради ради в и р и ш і в: 

  

1. Встановити тарифи ПрАТ «Комунальник» на 2022 рік, на  послуги з 

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та 

поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) на 

рівні економічного обґрунтування тарифів  на 2021 рік  а саме: 

  



- централізоване водопостачання – 28.28 грн. за 1 куб.м (з ПДВ); 

- централізоване водовідведення - 68,80 грн. за 1 куб.м (з ПДВ); 

- поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) - 

88.30 грн. за 1 куб.м (з ПДВ). 

2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Кравцю Р.В. в термін, що не перевищує п'яти робочих днів з дати прийняття 

даного рішення, забезпечити оприлюднення його на офіційному сайті Сновської 

міської ради. 

3. ПрАТ «Комунальник», забезпечити доведення цього рішення до 

споживачів послуг у встановленому законодавством порядку. 

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Силенка С.В.. 

  
  

 

Міський голова                                                                       Олександр МЕДВЕДЬОВ 


