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Вiдповiдно гý,нкту 1 cTaTTi 13 Закону YKpaiiпl <Про досryп ло гryблi,пlоi
iнформацii> КII <,Щрогоби.водоканаD) € розпорядником iнформацii щодо улfов
постачш {lI послуг водопостачання та водовiдведення у MicTi Дрогобич та цiл на
них, ВраховJточи вказане ад,riнiстрацiя пiдприсмства надас iнформацЬ по
Вашому запиту, що був адресований flрогобицькому MicbKoMy головi.

1. Комунальне пiдприемство <<,Щрогобичводокаlаш> flрогобицькоi MicbKoi

ради JIъBiBcbкoi областi надае Irосл)ли з централiзованого водопостачанIя та
централiзованого водовiдведенrrяя у MicTax ,Щрогобичi, Стебнику, Трускавцi та у
тринадцяти селах ,Щрогобицького та Стрrйського районiв Лъвiвськоi областi.

2. Тарифи КП <flрогобичводоканал) на централiзоване водопостачаншI та
централiзоване водовiдведення встановленi пост.lновою Нацiона,ъноi KoMicii, що
здiйснюс дерхавне реryлювання у сферах енергетики та комунальних посл}т вiд
16.12.2020 Ns2499 (IIро внесеншI змiн до постанови НКРЕItГI вiд 16.06.2016
.}l!1141 <Про встановленюI тарифiв на централiзовале водопостачанIlя та
водовiдведення> . Тарифи чиннi з 01 сiчня 2021року.

Тарифи на централiзовале водопостачання:
- споживачам, якi е суб'сктами господарювirнIrя у сферi центра,riзовапого

водопостачання та водовi,щедення, - 8,36 грн за l куб. м (без податку на додаЕу
BapTicTb);

- споживачам, якi не е суб'ектами господарюваншI у сферi центрмiзованого
водопостачання та водовiдведення, - 19,48 грн за l куб. м (без податку яа додаIry
BapTicTb).

Тарифи на uен гралiзоване водовiдведення:
- споживачам, -шi е суб'ектами господарюваIiня у сферi чеrrгралiзованого

водопостачанЕя та водовiдведення, - 2,59 rрн за 1 куб. м (без податку на додаЕу
BapTicTb);

- споживачам, якi не е суб'ектами господарювilнюI у сферi централiзованого
водопостачilння та водовiдведення, - 9,05 грн за l куб. м (без податrсу на додану
BapTicTb).

3. fJBa пiдземнi водоз и <Гiрне> та <Урiж>, артезiанськi свердJIовини -
45шт., глибина 20-30
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