
 

 
 

 СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 
 

  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)  

 

 

Розглянувши розрахунки коригування тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), надані виконавцем таких послуг Комунальним 

підприємством «Славутич-Водоканал» Славутицької міської ради, виконані з 

урахуванням планових обсягів надання послуг на 2019 рік, підвищення ціни на 

електроенергію та зміни з 01.12.2018 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб до 1921 грн./міс. та зміни інших прямих витрат, пов’язаних з 

із зменшенням обсягів виробництва послуг, 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 з 10.02.2019 тарифи на централізоване 

водопостачання та  водовідведення, на послуги з централізованого постачання 

холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем): 

водопостачання 
грн./м3 

(без ПДВ) 

грн./м3 

(з ПДВ) 

• тариф на послуги з централізованого постачання 

холодної води, в т.ч. для постачання гарячої води, 

для населення 

16,80 20,16 

• тариф на послуги з централізованого постачання 

холодної води для бюджетних установ та інших 

споживачів  
20,45 24,54 

 



 

водовідведення 
грн./м3 

(без ПДВ) 

грн./м3 

(з ПДВ) 

• тариф на послуги з централізованого 

водовідведення для населення 
16,45 19,74 

• тариф на послуги з централізованого 

водовідведення для бюджетних установ та інших 

споживачів 

19,45 23,34 

Сумарні тарифи на водопостачання та 

водовідведення 

грн./м3 

(без ПДВ) 

грн./м3 

(з ПДВ) 

• сумарний тариф на послуги з централізованого 

постачання холодної води та водовідведення для 

населення 

33,25 39,90 

• сумарний тариф на послуги з централізованого 

постачання холодної води та водовідведення для 

бюджетних установ та інших споживачів 

39,90 47,88 

 

2. Затвердити комунальному підприємству «Славутич-Водоканал» 

Славутицької міської ради структури тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення за категоріями споживачів згідно з 

додатками 1, 2 до цього рішення. 

3. Рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради від 

14.06.2018 № 417 «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 10.02.2019. 

4. Комунальному підприємству «Славутич-Водоканал» Славутицької 

міської ради (Джалалян К.В.) повідомити споживачів про коригування тарифів 

на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з 

централізованого постачання холодної води та водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) в строк згідно з діючим 

законодавством України. 

 

Міський голова  Ю.К. Фомічев 
 



 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради 

  24.01.2019   №  12 . 

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та послуги централізованого постачання холодної води 

(з використанням внутрішньобудинкових мереж) за категоріями споживачів 

 

№ 

з/п 
Складові тарифу 

Всього 

витрати на 

послуги, 

тис.грн. 

Населення Бюджетні та інші споживачі 

Витрати, 

тис.грн. 

Структура 

тарифу, 

грн./м3 

Витрати, 

тис.грн. 

Структура 

тарифу, 

грн./м3 

1. 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.2. 

1.3. 

3. 

4. 

 

Витрати операційної діяльності 

Витрати виробничої собівартості 

Прямі матеріальні витрати і електроенергія 

Прямі витрати на оплату праці 

Інші прямі витрати 

Загальновиробничі витрати 

Адміністративні витрати 

Витрати на збут 

Витрати з податку на прибуток 

Витрати на здійснення капітальних 

вкладень (чистий прибуток) 

14666,624 

11344,629 

  3099,100 

  3539,699 

    785,188 

  3920,642 

  2534,251 

    788,744 

    143,557 

    506,020 

 

12218,264 

  9388,004 

  2564,594 

  2929,202 

    649,766 

  3244,443 

  2097,165 

    733,095 

_ 

_ 

 

16,80 

12,92 

  3,53 

  4,03 

  0,89 

  4,46 

  2,89 

  1,01 

- 

_ 

 

2448,360 

1956,625 

  534,506 

  610,497 

  135,423 

  676,199 

  437,086 

    54,649 

  143,557 

  506,020 

 

16,16 

12,92 

  3,53 

  4,03 

  0,89 

  4,46 

  2,89 

  0,36 

  0,95 

  3,34 

 

Всього витрати на водопостачання 15316,200 12218,264 16,80 3097,936 20,45 

Плановий обсяг реалізації послуг, тис.м3 878,267 762,791 1м3 151,476 1м3 

Тариф без ПДВ, грн./м3 
х 

16,80 
х 

20,45 

Тариф з ПДВ, грн./м3 20,16 24,54 

 

 

Керуючий справами виконкому           О.В.Скляр 



 

 

 

 

 

Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради 

  24.01.2019   №  12 . 

 

Структура тарифів на централізоване водовідведення та послуги централізованого водовідведення 

(з використанням внутрішньобудинкових мереж) за категоріями споживачів 

 

№ 

з/п 
Складові тарифу 

Всього 

витрати на 

послуги, 

тис.грн. 

Населення Бюджетні та інші споживачі 

Витрати, 

тис.грн. 

Структура 

тарифу, 

грн./м3 

Витрати, 

тис.грн. 

Структура 

тарифу, 

грн./м3 

1. 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.2. 

1.3. 

3. 

4. 

 

Витрати операційної діяльності 

Витрати виробничої собівартості 

Прямі матеріальні витрати і електроенергія 

Прямі витрати на оплату праці 

Інші прямі витрати 

Загальновиробничі витрати 

Адміністративні витрати 

Витрати на збут 

Витрати з податку на прибуток 

Витрати на здійснення капітальних 

вкладень (чистий прибуток) 

13677,204 

10472,711 

  2912,624 

  3496,849 

    769,307 

  3293,931 

  2444,612 

    759,881 

      95,074 

    335,127 

 

11797,987 

  8984,354 

  2498,076 

  2999,886 

    659,975 

  2825,805 

  2097,190 

    716,443 

_ 

_ 

 

16,47 

12,54 

  3,49 

  4,19 

  0,92 

  3,94 

  2,93 

  1,00 

- 

_ 

 

1879,217 

1488,356 

  413,935 

  496,964 

  109,332 

  468,126 

  347,422 

    43,438 

    95,074 

  335,127 

 

15,83 

12,54 

  3,49 

  4,19 

  0,92 

  3,94 

  2,93 

  0,37 

  0,80 

  2,82 

 

Всього витрати на водовідведення 14107,406 11797,987 16,45 2309,419 19,45 

Плановий обсяг реалізації послуг, тис.м3 835,259 716,554 1м3 118,705 1м3 

Тариф без ПДВ, грн./м3 
х 

16,45 
х 

19,46 

Тариф з ПДВ, грн./м3 19,74 23,34 

 

 

Керуючий справами виконкому           О.В.Скляр 


