
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІРИ 

щодо обгрунтування зміни тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення 

 

 У місті Славутичі у сфері надання комунальних послуг з централізованого 

водопостачання, водовідведення виробником і виконавцем послуг згідно діючого 

законодавства є комунальне підприємство «Славутич-Водоканал» Славутицької 

міської ради (далі КП «Славутич-Водоканал»). 

Діючі тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення 

встановлені рішенням 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 внутрішньобудинкових систем)» та введені в дію з 

10.02.2019 потребують зміни за фондом оплати праці у зв’язку із суттєвими змінами, 

внесеними до Галузевій угоди 2017-2021 років, так: 

- мінімальна тарифна ставка (оклад) робітника І розряду визначається  в розмірі 

160% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, про те у діючому тарифі – 

120%; 

- коефіцієнт співвідношень за видами робіт (експлуатація та обслуговування 

систем водопостачання та водовідведення) встановлений в розмірі 1,58, про те у 

діючому тарифі – 1,35. 

 Відповідно до діючого законодавства щодо оплати праці та внесення змін до 

колективних договорів, підприємствам надається не більше 6 місяців на формування 

фінансової можливості для реалізації норм передбачених Галузевими угодами та 

внесення відповідних змін до колективних договорів. 

Крім того, нові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення враховують фактичні ціни на електроенергію, сірчанокислий 

алюміній та залізо відповідно до договорів 2019 року між підприємством КП 

“Славутич-Водоканал” та постачальниками солі, коагулянтів та електроенергії. 

У зв’язку з чим, комунальне підприємство «Славутич-Водоканал» 

Славутицької міської ради повідомляє споживачів про наміри здійснити зміну 

тарифів за вище наведеними складовими, а саме за: фондом оплати праці (збільшення 

основної і додаткової заробітної плати), вартістю електроенергії (зменшення витрат) 

та коагулянтів (збільшення витрат). 

Порівняння факторів, за якими змінюється зміна тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення 

Найменування фактору Діючий тариф  Новий тариф 

Зміна 

фактора в 

натур-них 

одиницях 

Зміна 

фактора 

% 

Основна заробітна плата 1,2*1,35=1,62 1,6*1,58=2,53 1,56 56 

Додаткова заробітна плата 33,2% 35,4% 2,2% 2,2 

Електроенергія, грн../грн без ПДВ 2,72 2,58 -0,14 -5 

Коагулянт (сірчанокислий 

алюміній), тис.грн../тону 
7,084 7,2751 0,1911 2,7 

Коагулянт (сірчанокисле залізо), 

тис.грн../тону 
8,5525 8,785 0,2325 2,7 

Хлористий натрій (сіль), тис.грн./т 2,48 2,73 0,25 10 

 



 

Порівняльна таблиця діючих і скоригованих тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення 

Категорія споживачів 

Діючі 

тарифи, 

грн./м3 

Скориго-

вані 

тарифи, 

грн./м3 

Зміна 

тарифів, 

грн./м3 

Зміна 

тарифів, % 

Водопостачання 

Населення 20,16 26,16 6,00 29,76 

Інші споживачі 24,54 30,48 5,94 24,20 

Водовідведення 

Населення 19,74 26,40 6,66 33,74 

Інші споживачі 23,34 30,00 6,66 28,53 

Сумарні тарифи (водопостачання + водовідведення) 

Населення 39,90 52,56 12,66 31,73 

Інші споживачі 47,88 60,48 12,60 26,32 

 

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом на водопостачання 

собівартості, планових економічно обґрунтованих витрат: 71,5%. 

Відсоток відшкодування затвердженим тарифом на водовідведення 

собівартості, планових економічно обґрунтованих витрат: 67,0%. 
 

В зв’язку із вищевикладеним, КП «Славутич-Водоканал» має намір здійснити 

зміну тарифів, з приводу чого, згідно діючого законодавства, звернулось до органів 

місцевого самоврядування для встановлення нових тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення.  
 

 

Зауваження та пропозиції протягом 14 календарних днів з дня опублікування 

інформації про наміри щодо зміни тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, надавати до КП «Славутич-Водоканал» за 

адресою : Київський кв-л, 10, м.Славутич, Київська область, а/с 27, або на електрону 

пошту VodaSlav@i.ua. 

Тел. 2-07-20. 

Адміністрація КП «Славутич-Водоканал» 

 


