
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІРИ
щодо обгрунтування зміни тарифів на послуги з централізованого

водопостачання та водовідведення

У  місті  Славутичі   виробником  і  виконавцем  послуг  централізованого
водопостачання  та  централізованого  водовідведення  є  комунальне  підприємство
«Славутич-Водоканал» Славутицької міської ради (далі КП «Славутич-Водоканал»).

В  перегляді  діючих  тарифів  на  послуги  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,  є  потреба у зв’язку із  змінами законодаства України у
сфері  надання  комунальних  послуг,  норм  Галузевої  угоди  2017-2021  років,
Колективного договору та іншими змінами ( цін на електроенергію, матеріали, тощо).

У  зв’язку  з  чим,  комунальним  підприємством  «Славутич-Водоканал»
Славутицької міської ради виконані розрахунки економічно обгрунтованих витрат на
виробництво і надання послуг централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення.

Порівняння основних факторів, за якими є потреба у зміні тарифів на послуги
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без ПДВ)

Найменування фактору Діючий тариф Новий тариф

Зміна
фактора в
натураль-

них
одиницях

Зміна
фактора,

%

Основна заробітна плата (зміна  
галузевих коефіцієнтів)

1,2*1,35=1,62 1,4*1,58=2,21 0,59 36,4

Електроенергія, грн./грн без ПДВ 2,72 2,79 0,07 2,6
Коагулянт (сірчанокислий 
алюміній), тис.грн./тону

7,084 7,275 0,191 2,7

Коагулянт (сірчанокисле залізо), 
тис.грн./тону

8,5525 8,785 0,2325 2,7

Хлористий натрій (сіль), 
тис.грн./т

2,48 2,755 0,275 11,1

Інші  витрати  враховані  в  нових  тарифах  на  послуги  централізованого
водопостачання  та  централізованого  водовідведення  за  діючими  у  2019  році
договорами та фактичними у 2019 році витратами.

Збільшення сумарних витрат на послуги централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення

Статті
Збільшення витрат,

тис.грн.
Різниця,

%
Витрати на товари, роботи, послуги   516,599   1,47
ПДВ 1627,779   4,61
ФОП з ЄСВ 7626,425 21,6
Всього по підприємству 9770,803 27,7



Порівняльна таблиця діючих і нових тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та централізованого водовідведення

Категорія споживачів
Діючі

тарифи,
грн./м3

Нові
тарифи,
грн./м3

Зміна
тарифів,
грн./м3

Зміна
тарифів,

%

Водопостачання

Населення 20,16 25,58 5,42 26,88
Інші споживачі 24,54 30,90 6,36 25,92

Водовідведення

Населення 19,74 25,49 5,75 29,13
Інші споживачі 23,34 30,24 6,90 29,56

Сумарні тарифи (водопостачання + водовідведення)
Населення 39,90 51,07 11,17 28,0
Інші споживачі 47,88 61,14 13,26 27,7

 

Стуктура витрат та тарифів на централізоване водопостачання та
централізоване  водовідведення

Статті витрат
Водопостачання Водовідведнння

тис.грн./рік грн./м3 тис.грн./рік грн./м3

Прямі матеріальні витрати та 
електроенергія

3410,512 3,86 3142,031 3,78

Прямі витрати на оплату праці 4676,101 5,30 4826,077 5,80
Інші прямі витрати (ЄСВ (22%) і 
амортизація)

1038,354 1,18 1061,737 1,28

Загальновиробничі витрати 5108,598 5,79 4332,660 5,21
Адміністративні витрати 3784,256 4,29 3552,668 4,27
Витрати на збут 778,232 0,88 730,606 0,88
Фінансові витрати 18,340 0,02 17,217 0,02
Податок на прибуток 143,557 0,17 95,074 0,11
Чистий прибуток 506,020 0,58 335,127 0,40
Всього витрат 19463,970 22,07 18093,198 21,76
ПДВ (20%) 3892,794 4,41 3618,640 4,36
Всього витрат з ПДВ 23356,764 26,48 21711,837 26,12
Обсяг надання послуг, тис.м3 882,147 100% 831,384 100%
у т.ч.: населення 735,519 83,4% 722,801 86,9%
           інші споживачі 146,628 16,6% 108,583 13,1%

Станом на 01.01.2020 року рівень відшкодування затвердженими тарифами: на
послуги  з  централізованого  водопостачання  для  населення  –  77,5%,  для  інших
споживачів – 94,6%;  на послуги з централізованого водовідведення для населення –
92%, для інших споживачів – 109%.

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  централізованого  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.
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