
 

 

  
 

 СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я  
 
 

28.05.2021.№ 213. 

 

Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

 

 
Розглянувши розрахунки тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, надані виконавцем таких 

послуг Комунальним підприємством «Славутич-Водоканал» Славутицької 

міської ради Вишгородського району Київської області, та додані до них 

підтверджуючі документи, виконані відповідно до Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення», Порядку формування тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, 

Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 

розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239, керуючись 

п.п.2 п. «а» ст.28, ст.ст.52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити комунальному підприємству «Славутич-Водоканал» 

Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області тарифи на 

послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: 
 

 

 

 

 



 

 

Найменування послуг 
Тариф,грн./м3 

(без ПДВ) (з ПДВ) 

Послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, у т.ч.: 
40,55 48,66 

послуга з централізованого водопостачання  20,50 24,60 

послуга з централізованого водовідведення 20,05 24,06 

 

2. Затвердити комунальному підприємству «Славутич-Водоканал» 

Славутицької міської ради структури тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення згідно з додатками 1, 2 до 

цього рішення. 

3. Комунальному підприємству «Славутич-Водоканал» Славутицької 

міської ради Вишгородського району Київської області (Джалалян Костянтин) 

повідомити споживачів про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення в строк згідно з діючим 

законодавством України. 

4. Управлінню соціального захисту населення Славутицької міської 

ради з метою соціального захисту населення м.Славутича (Лутченко Наталія) 

вжити заходів із забезпечення безперебійної роботи з нарахування населенню 

пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг згідно з чинним 

законодавством. 

5. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення та 

може застосовуватись для споживачів з моменту укладання договорів на 

відповідні комунальні послуги. 

6. Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради від 

24.01.2019 № 12 «Про коригування тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення, на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем)» вважати 

таким, що втратило чинність з моменту вступу в дію договорів про надання 

послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з 

усіма споживачами міста. 

 

 

Міський голова  Юрій ФОМІЧЕВ 
 
 

  

  

  

  



 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради 

28.05.2021 № 213. 

 

Структура тарифів на послуги централізованого водопостачання  

 

№ 

з/п 
Складові тарифу 

Всього 

витрати на 

послуги, 

тис.грн. 

Структура 

тарифу, 

грн./м3 

1. Витрати операційної діяльності 17421,897 19,75 

1.1. Витрати виробничої собівартості 13353,994 15,14 

1.1.1. 

 

Прямі матеріальні витрати і електроенергія 3410,512 

 

3,87 

 

1.1.2. Прямі витрати на оплату праці 4114,969 4,66 

1.1.3. Інші прямі витрати (ЄСВ і амортизація) 914,905 1,04 

1.1.4. Загальновиробничі витрати 4912,808 5,57 

1.2. Адміністративні витрати 3368,948 3,82 

1.3. Витрати на збут 699,755 0,79 

2. Фінансові витрати (відсотки за кредитами) 18,412 0,02 

3. Витрати з податку на прибуток 143,557 0,16 

4. Витрати на виконання інвестпрограми 

(чистий прибуток) 

506,020 0,57 

Всього витрати на водопостачання 18089,886  20,50 

Плановий обсяг реалізації послуг, тис.м3     882,147 

Тариф без ПДВ, грн./м3  20,50 

Тариф з ПДВ, грн./м3  24,60 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                   Наталія ШВЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради 

28.05.2021 № 213. 

 

Структура тарифів на послуги централізованого водовідведення  

 

№ 

з/п 
Складові тарифу 

Всього 

витрати на 

послуги, 

тис.грн. 

Структура 

тарифу, 

грн./м3 

1. Витрати операційної діяльності 16223,938 19,51 

1.1. Витрати виробничої собівартості 12435,006 14,96 

1.1.1. Прямі матеріальні витрати і електроенергія 3142,031 3,78 

1.1.2. Прямі витрати на оплату праці 4246,948 5,11 

1.1.3. Інші прямі витрати (ЄСВ) 934,329 1,12 

1.1.4. Загальновиробничі витрати 4111,699 4,95 

1.2. Адміністративні витрати 3137,293 3,77 

1.3. Витрати на збут 651,639 0,78 

2. Фінансові витрати (відсотки за кредитами) 17,146 0,02 

3. Витрати з податку на прибуток 95,074 0,11 

4. Витрати на виконання інвестпрограми 

(чистий прибуток) 

335,127 0,40 

Всього витрати на водовідведення 16671,285   20,05 

Плановий обсяг реалізації послуг, тис.м3 831,384  

Тариф без ПДВ, грн./м3 20,05 

Тариф з ПДВ, грн./м3 24,06 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                   Наталія ШВЕЦЬ 
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