
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
НОВОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження тарифів на послуги з центрального водопостачання, 
водовідведення та утримання будинків та прибудинкової території 

для абонентів ЖКП «Новопілля»

Згідно законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги», розглянувши клопотання житлово
- комунального підприємства «Новопілля» щодо затвердження нових тарифів 
на послуги з центрального водопостачання, водовідведення та утримання 
прибудинкової території для їх абонентів, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити такі тарифи на послуги:
- з центрального водопостачання
для населення -  10,28 грн. за 1 м3
для бюджетних організацій -  10,79 грн. за 1 м3
для інших споживачів -  12,34 грн. за 1 м3
- з центрального водовідведення 
для населення -  13,94 грн. за 1 м

Здля бюджетних організацій -  14,64 грн. за 1 м 
для інших споживачів -  16,72 грн. за 1 м3
- утримання будинків та прибудинковйх територій
для населення -  0,86 грн. за 1 м2
2. Вважати рішення виконкому від 09.09.2014 року №51 «Про затвердження 

тарифів на житлово-комунальні послуги для абонентів КП «Новопілля» та 
від 30.09.2016 року № 54 «Про затвердження тарифів на послуги з 
центрального водопостачання та водовідведення для споживачів ЖКП 
«Новопілля» такими, що втратили чинність.
3. ЖКП «Новопілля» проводити розрахунки зі споживачами за 
затвердженими тарифами з 01 лютого 2018 року.
4. Секретарю сільської ради Жульковій К.О. оприлюднити затверджений 
графік на веб-сайті сільської ради, а ЖКП «Новопілля» (Партизан) на 
інформаційних стендах в людних місцях населених пунктів сільської ради.



5. Координацію роботи з даного питання 
ЖКП «Нової і Ілля» Партизану Л.М., контроль -  
обов’язки сільського голови Бахаредій Л.А.
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