
 
 
 
 

УКРАЇНА 
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАНННЯ 
СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
смт Софіївка             № 51                   05 липня  2019 року 
 

Про затвердження тарифів на комунальні послуги з водопостачання, 
водовідведення та поводження з побутовими відходами 

 
Керуючись Конституцією України, ст.28 п.2 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про питну воду та 
питне водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», розглянувши 
лист комунального підприємства «Софіївське» № 55 від 25.04.2019 р. та 
подані документи з розрахунками, протокол засідання постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів та планування соціально – економічного розвитку 
№ 6 від 04.07.2019 року, виконавчий комітет Софіївської селищної ради 
вирішив: 
 

1. Затвердити тарифи на водопостачання у розмірі: 
              а) для населення при наявності індивідуального обліку води 24,50 
грн. з ПДВ за 1 м3  ; для населення при відсутності приладів індивідуального 
обліку води на вводі до будинку приватного сектора з січня по квітень, з 
вересня по грудень- 24,50 грн. з ПДВ за 1 м3  і 49,00 грн. за 1 м3 - з травня по 
серпень включно; 
               б) для бюджетних установ – 31,86 грн. з ПДВ за 1 м3; 
               в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів – 36,76 
грн. з ПДВ за 1 м3. 
            
        1.2. на завевезення питної води у розмірі:  
               а) для населення -  24,50 грн. з ПДВ за 1 м3 без урахування 
транспортних послуг; 
              б) для бюджетних організацій - 31,86 грн. з ПДВ за 1 м3  без 
урахування транспортних послуг;  
              в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів -  36,76 
грн. з ПДВ за 1 м3  без урахування транспортних послуг. 

 



         1.3. на самовивіз питної води у розмірі: 
            а) для фізичних осіб -  50,56 грн. за 1 м3;  
            б) для юридичних осіб -  50,56 грн. за 1 м3. 
 
         1.4. на водовідведення у розмірі:  
            а) для населення – 20,74 грн. з ПДВ за 1 м3  ; 
            б) для бюджетних установ – 26,95 грн. з ПДВ за 1 м3; 
            в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів – 31,10 
грн. з ПДВ за 1 м3. 

 
         1.5. на вивезення твердих побутових відходів у розмірі:  
            а) для населення – 16 ,48 грн. на одного мешканця; 
            б) для бюджетних установ – 184,24 грн. з ПДВ ; 
            в) для госпрозрахункових підприємств та інших споживачів – 212,58 
грн. з ПДВ. 

 
         1.6.на обслуговування вигрібних ям у розмірі: 
            а) для населення – 290,00 грн. за один асенізатор без урахування 
транспортних послуг; 
            б) для бюджетних організацій – 300,00 грн. за один асенізатор, без 
урахування транспортних послуг; 
            в) для інших організацій – 820,00 грн. за один асенізатор, без 
урахування транспортних послуг. 
         
         2.Пільговій категорії населення послуга з обслуговування вигрібних ям 
надається 2 рази в рік безкоштовно.  
          
         3. Тарифи ввести в дію з дня, наступного за днем опублікування даного 
рішення в районній газеті «Вісті Софіївщини».   
          
         4.Рішення виконавчого комітету Софіївської селищної ради від 
28.08.2018 № 73 «Про затвердження тарифів на комунальні послуги» вважати 
таким, що втратило чинність.  
          
         5.Комунальному підприємству «Софіївське» (Лебедю В.Ф.) 
проінформувати споживачів про зміну тарифів на комунальні послуги через 
районну газету «Вісті Софіївщини». 
          
         6.Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Маська А.О.  
          
 
       В.о. селищного голови            Л.І.НАЗАРЕНКО 


