
    

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
Від 10.12.2021                                             м. Бурштин                                                №233 

 

Про встановлення тарифів на послуги  

з централізованого водопостачання  

та централізованого водовідведення 

 

 
Розглянувши звернення директора КП «Житловик» Зіновія Шафрана (вих. лист 

від 08.10.2021 № 400) щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення на 2022 рік, лист ГУ 
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області від 08.12.2021 щодо розгляду 

матеріалів розрахунків планових тарифів КП «Житловик» на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні 

послуги», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4, 
10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет міської ради 
вирішив:  

 
1. Встановити з 01.01.2022 року тарифи в розмірах: 

1.1. Централізоване водопостачання: 
- для населення і релігійних установ                  - 27,64 грн. за 1 м. куб. з ПДВ 
- для бюджетних споживачів                               - 27,64 грн. за 1 м. куб. з ПДВ 

- для інших споживачів                                        - 27,64 грн. за 1 м. куб. з ПДВ 
 

1.2. Централізоване водовідведення: 
- для населення і релігійних установ                   - 28,84 грн. за 1 м. куб. з ПДВ 
- для бюджетних споживачів                                - 28,84 грн. за 1 м. куб. з ПДВ 

- для інших споживачів                                         - 28,84 грн. за 1 м. куб. з ПДВ 
- для споживачів с. Задністрянське                      - 17,83 грн. за 1 м. куб. з ПДВ 

 
2. Рішення виконавчого комітету від 03.12.2020 № 136 «Про встановлення тарифів на 

послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» визнати 

таким, що втратило чинність. 
3. Дане рішення довести до відома споживачів на офіційному веб-сайті 

Бурштинської міської ради. 
4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Івана Драгуна. 

 
Перший заступник міського голови                             Ростислав СТАСЬКО 



 

 

 

 

 

 
 
 


