
yKPAiHA
БЕ}ЛЮЛВСЪКА СЕЛИЩНА РАДА

ьркIвського рАЙону хАркIвсъкоi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

вiд 2б.10.202l року
рIшЕння

смт Безлюдiвка ль 515

Про встановлення Комунальному пiдприемству
"Котля piBcbKe'o Безл юдi вськоТ сел и щноi. ради
тарифiв на комунальнi послуги з централiзованого водопостачання та
централiзованого водовiдведення для Bcix категорiй споживачiв
та тарифу на теплову енергiю для Bcix категорiй споживачiв
(KpiM населення)

Вiдповiдно до ч.3 ст. l40 КонституцiТ УкраТни, п.2 ч.3, ст.4 Закону
Украiни кПро житлово-комун€tльнi послуги>, ilор"д*у формування тарифiв
на теплову енергiю, ii виробни1_Iтво, транспортування та постачання, послугиз постачання тепловот енергii i постачання гарячот води, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 01.06.2011 J\Ь8б9, Порядку
розгляду органами мiсцевого самоврядування розрахункiв тарифiв 

"ьтеплову енергiю, iT виробництво, транспортування та постачання, а також
розрахункiв тарифiв на комун.Lльнi послуги, поданих для iх встановлення,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiон€Lльного розвитку, булiвництва та
житлово_комун€Lльного господарства УкраТни вiд 12.09.2Ol8 J\ъ 239, Порядку
iнформування споживачiв про HaMip змiни цiн/тарифiв на комуна.пьнiпослуги з обrрунтуванням такот необхiдностi, .чr"aрл*еного нак€вом
MiHicTepcTBa регiонаJIьного розвитку, булiвництва та житлово-комун€Lльного
господарства УкраiЪи вiд 05.0б.2018 Ns 130, керуючись пп.2 п. ((а)) ст. 28, ч. lст.52, 59 ЗаконУ УкраiнИ <ПрО мiсцеве самовряДування в YKpaTHi>,
виконавчий KoMiTeT Безлюдiвськоi селищноТ ради

ВИРIШИВ:

1. Затвердити Комунальному пiдприемству ккотлярiвське))
БезлюдiвськоТ селищноТ ради тарифи на комунальнi послуги з
централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення для
Bcix категорiй споживачiв в розмiрi:

на територi[ смт Безлюдiвка, смт Хорошеве смт Васищеве



з центр€rлlзованого водоПостачання -2З,072 грн. за l м3 (для Bcix
категорiй споживачiв)

- з центр€rлtзованого водовiдведення - 23,667 грн. за l мЗ (для Bcix
категорiй споживачiв)

на територiТ с. Котляри

- з центрагriзованого водовiдведення _ I|,75 грн. за l мЗ (для Bcix
категорiй споживачiв)

2. Встановити Комунальному пiдприсмству <котлярiвське)
БеЗЛЮДiВСЬКОТ СеЛИЩНОI Ради тариф на теплову 

-енергiю 
дп, Bcix кЬтегорiй

споживачiв (KpiM населення) в розмiрi 4 1 15,59 .рr. ,u 1 Гка-гr (з П!В);
3. Встановленi цим рiшенням тарифи вводяться в дiю з 01.|1.202|

року.

- з центр€шlзованого водопостачання _ 16,29 грн. за l плЗ (для Bcix
категорiй споживачiв)

Безлюдi вськот сеJд!ш{ оI ради Юрiя св IтлиtIного.

4, Т,в,о, !иректора Комунального пiдприсмства <Котлярiвське))
БеЗЛЮДiВСЬКОi СеЛИЩНОi Рали опублiкувати дане рiшення в районнiй газетiО'Трибупа трудящих".

5. Контроль
заступника голови

за виконанням цього рiшення покласти на першого

Безлюдiвський селищн ий М. КУЗЪМIНОВ


