
 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 29 

від 28.02.2018 року 

Про  корегування тарифів на послуги 
з централізованого водопостачання  
та водовідведення ТОВ «Олевське орендне  
підприємство теплових мереж» 
 

Керуючись ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.ст.7, 31, п. 6 ст.32 Закону України „Про житлово-комунальні 
послуги”, п.п.36, 37, 38 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
№869 „Про забезпечення єдиного    підходу    до    формування   тарифів   на   
житлово  -  комунальні  послуги”, на підставі звернення   ТОВ «Олевське 
орендне підприємство теплових мереж» від 19.01.2018р. № 11 щодо 
необхідності коригування тарифів  на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, враховуючи значне  цінове збільшення 
складових витрат (вартості електроенергії, вартості послуги з вивезення 
твердих побутових відходів) та наданих розрахунків щодо коригування 
тарифів, з метою забезпечення безперебійного режиму надання послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення в необхідному обсязі і 
відповідного рівня якості  виконавчий комітет  міської ради 

 
ВИРІШИВ:   

1. Відкоригувати тарифи на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, встановлені рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 29.06.2017 р. № 86 “Про  встановлення тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення ТОВ 
«Олевське орендне підприємство теплових мереж» та затвердити їх в таких 
розмірах: 

1.1. На послуги централізованого водопостачання:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м3  – 31,74 грн.; 



- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м3 – 32,15 грн.                  
- для споживачів ІІІ–ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м3 – 32,15 
грн. 

1.2. На послуги з централізованого водовідведення:  
- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м3 –15,08грн; 
- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м3 –  15,25грн;                 
-для споживачів ІІІ-ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м3 – 
15,25грн. 
 

2. Проводити з міського бюджету покриття амортизаційних витрат 
та витрат на виконання інвестиційної програми (розрахункового прибутку 
для споживачів І групи) ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових 
мереж» послуг централізованого водопостачання та водовідведення шляхом 
сплати їм робіт з відновлення та придбання основних засобів. 

 
3.  Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

4. Виконавцю житлово-комунальних послуг не менше ніж за 15 днів до 
введення нових тарифів на житлово-комунальні послуги у дію, повідомити 
про це споживачів з посиланням на дане рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 

Міський голова                                               О.В. Омельчук 

 

 
 
 
 

 


