
 
 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                                  ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
15 вересня 2021 р. №192. 

Про затвердження тарифів на послуги 

з водопостачання та водовідведення                                         

 

З метою надання населенню послуг з водопостачання та 

водовідведення  необхідного  рівня та якості, а також забезпечення 

функціонування на умовах самофінансування комунального підприємства 

«Гайсинводоканал», що надає ці послуги, враховуючи надані цим 

комунальним підприємством розрахунки обґрунтованих планових витрат на 

послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, розроблених 

згідно «Порядку формування тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України №869 від 01.06.2011 р., керуючись Законом України «Про 

житлово-комунальні послуги» та ст.28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1.Затвердити тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення в м. 

Гайсині, які надає  КП «Гайсинводоканал»:   

1.1.Водопостачання (за 1 м3 ) для всіх груп споживачів (населення, бюджетні 

споживачі та інші споживачі) в розмірі 34,02 грн.(з ПДВ) 

1.2.Водовідведення (за 1 м3 )для всіх груп споживачів (населення, бюджетні 

споживачі та інші споживачі) в розмірі 45,24 грн.(з ПДВ) 

2.Дані тарифи  ввести в дію з 01 січня 2022 року. 

3.Визначити виконавцем послуг з водопостачання та водовідведення  КП 

«Гайсинводоканал». 

 4.Рішення виконавчого комітету  №110 від 18.09.2019  «Про затвердження 

тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення», рішення №23 від 

18.02.2021 року «Про коригування тарифів на водопостачання та 

водовідведення КП «Гайсинводоканал», рішення №132 від 24.06.2021 року 

«Про коригування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення КП «Гайсинводоканал» визнати такими що 

втрачають чинність з 01 січня 2022 року. 

5.Це рішення опублікувати в засобах масової інформації та оприлюднити на 

офіційному веб-сайті Гайсинської міської ради. 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого. 

 

Міський голова                                                      А.І. Гук  


