
Проєкт вноситься 
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від  ____ жовтня 2021 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету від 29.09.2021 р. № 288 «Про 
встановлення тарифів на послуги з 
водопостачання, водовідведення, вивіз 
рідких нечистот,  утримання будинків, які 
надаються комунальними підприємствами 
Олександрівської селищної ради» 

          
Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання 
та водовідведення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 01 червня 2011 року № 869, Наказом Міністерства регіонального розвитку 
№ 390 від 30 липня 2012 року, розглянувши звернення комунальних 
підприємств Олександрівської селищної ради щодо збільшення тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання, централізованого 
водовідведення, вивозу рідких нечистот, управління багатоквартирних 
будинків, згідно наданої структури собівартості зазначених послуг 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради від 29. 09. 2021 року № 288 «Про встановлення тарифів на 
послуги з водопостачання, водовідведення, вивіз рідких нечистот,  утримання 
будинків, які надаються комунальними підприємствами Олександрівської 
селищної ради», а саме: 

1.1. пункт 1 викласти у редакції: 
Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання, які 

надаються:  
1) КП «Оберіг – Аква» - 17 грн. 00 коп. за 1 куб. м. з ПДВ по селищу 

міського типу  Олександрівка; 
2) КП «Лісове» - 33 грн. 48 коп. за 1 м. куб. м. з ПДВ по селищу міського 

типу Лісове; 
3) КП с. Бірки – 30 грн. 50 коп. за 1 куб. м. по населеним пунктах –                     

с. Бірки, с. Букварка, с. Михайлівка, с. Розумівка, с. Ясинове. 
 

1.2. пункт 2 викласти у редакції: 
Встановити тарифи на послуги централізованого водовідведення, які 

надаються: 
1) КП «Оберіг – Аква» - 19 грн. 00 коп. за 1 куб. м. з ПДВ по селищу 

міського типу Олександрівка; 
2) КП «Лісове» - 4 грн. 84 коп. за 1 куб. м. з ПДВ по селищу міського 

типу Лісове. 
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1.3. пункт 3 викласти у редакції: 
Встановити тарифи на послуги вивезення рідких нечистот, які 

надаються: 
1) КП «Оберіг – Аква» - 101 грн. 66 коп. за 1 куб. м. з ПДВ по селищу 

міського типу  Олександрівка; 
2) КП села  Бірки -  98 грн. 10 коп. за 1 м. куб. по населеним пунктах –                     

с. Бірки, с. Букварка, с. Михайлівка, с. Розумівка, с. Ясинове. 
 

1.4. пункт 4 викласти у редакції: 
Встановити тарифи на послуги з управління багатоквартирних будинків, 

які надаються: 
1) КП «Оберіг – Аква» - 2 грн. 83 коп. за 1 м. кв. з ПДВ по селищу 

міського типу Олександрівка; 
 2) КП «Лісове» - 2 грн. 05 коп. за 1 м. кв. з ПДВ по селищу міського 

типу Лісове. 
 

1.5. пункт 7 викласти у редакції: 
Нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання, 

централізованого водовідведення, вивозу рідких нечистот, управління 
багатоквартирних будинків  ввести в дію з 01 грудня 2021 року. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 
Олександрівської селищної ради Володимира ОСИПЕНКА. 

  
 
 
 
 

Селищний голова                                                        Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 


