
 
 

        
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
  РІШЕННЯ 

 

18 травня  2021 року                                                                             № 155 

 

Про встановлення тарифів на послуги з  

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення для 

споживачів Зміївської ТЄС ПАТ 

«Центренерго»  

 

      Розглянувши заяву Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго»  та наданий до неї пакет 

документів з розрахунками  вартості послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення, враховуючи її лист від 20.04.2021 №03/2219 щодо тарифів з 

теплопостачання, централізованого водопостачання на 2021р., керуючись Законом 

України «Про житлово-комунальні послуги», Порядком формування тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення,  затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 291), наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 12.09.2018 року №239 «Про затвердження 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,   наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року №130 «Про 

затвердження Порядку інформування  споживачів про намір зміни цін/тарифів на 

комунальні послуги  з обґрунтуванням  такої необхідності», на виконання власних 

(самоврядних) повноважень, зазначених у п.п.2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Слобожанської селищної ради  

 

      ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи  на послуги   з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення  для всіх категорій споживачів, що надаються 

Зміївською  ТЕС ПАТ «Центренерго»  в таких розмірах: 

 

  - на централізоване водопостачання - 11,26 грн./м3 (без ПДВ) або 13,512 грн./м3 (з ПДВ); 

  - на централізоване водовідведення – 10,59 грн./м3 (без ПДВ) або 12,708 грн./м3 (з ПДВ). 

 

2. Встановити Зміївській ТЕС ПАТ Центренерго структуру тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно з додатком. 

 

3.  Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго» довести до відома споживачів інформацію про 

зміну  тарифів на централізоване водопостачання та централізоване  водовідведення  у 

строк, що не перевищує 15 днів з дати прийняття рішення. 



 
 

4.Встановити, що тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, зазначені у п.1 даного рішення, вводяться в дію з «02» червня 

2021року. 

 

5. Після набрання чинності даного рішення, вважати таким, що втратило чинність рішення 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради від 09.06.2020 р. №154 «Про 

встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення по 

Зміївській ТЕС» на 2020 рік. 

 

6. Відділу  економічного розвитку, комунальної та інвестиційної діяльності оприлюднити 

дане рішення на веб-сайті Слобожанської селищної ради протягом п’яти робочих днів 

із дати його прийняття.  

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Слобожанського 

селищного голови  Миколу  Дубнюка. 

 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                       Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                       

                                        Додаток 

                                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                                             Слобожанської селищної ради 

                                                                18  травня 2021р. №155 

 

Структура 

 тарифів на послуги з централізованого водопостачання і централізованого 

водовідведення на плановий період 2021 рік 
№ з/п Показник Код рядка Плановий період 2021 рік 

Водопостачання  Водовідведення 

   тис. грн. 

на рік 

грн/ 

м.куб 

тис. грн. на 

рік 

грн/ 

м.куб 

А Б В 1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, усього, у 

тому числі: 

1 13202,42 11,04 12095,82 10,38 

1.1 прямі матеріальні витрати, 

зокрема: 

2 4785,59 4,00 3331,55 2,86 

1.1.1 покупна вода 3 0 0 0 0 

1.1.2 покупна вода у природному стані 4 0 0 0 0 

1.1.3 електроенергія 5 4099,30 3,43 2726,30 2,34 

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 6 686,29 0,57 605,25 0,52 

1.2 прямі витрати на оплату праці 7 4153,31 3,47 5590,54 4,80 

1.3 інші прямі витрати, зокрема 8 3572,64 2,99 2724,75 2,34 

1.3.1 єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування працівників 

9 913,70 0,76 1229,90 1,06 

1.3.2 амортизація виробничих основних 

засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних з 

наданням послуги 

10 170,68 0,14 75,70 0,06 

1.3.3 інші прямі витрати 11 2488,26 2,08 1419,15 1,22 

1.4 загальновиробничі витрати 12 690,88 0,58 448,98 0,39 

2 Адміністративні витрати 13 0 0 0 0 

3 Витрати на збут 14 0 0 0 0 

4 Інші операційні витрати 15 0 0 0 0 

5 Фінансові витрати 16 0 0 0 0 

6 Усього витрат у повній 

собівартості 

17 13202,42 11,04 12095,82 10,38 

7 Плановий прибуток 18 264,05 0,22 241,92 0,21 

7.1 податок на прибуток 19 0,00 0 0,00 0 

7.2 чистий прибуток, у тому числі: 20 264,05 0,22 0,00 0 

7.2.1 дивіденди 21 0,00 0 0,00 0 

7.2.2 резервний фонд (капітал) 22 0,00 0 0,00 0 

7.2.3 на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції) 

23 0,00 0 0,00 0 

7.2.4 інше використання прибутку 24 264,05 0,22 241,92 0,21 

8 Вартість водопостачання та 

водовідведення споживачам за 

відповідними тарифами 

25 13466,47 11,26 12337,73 10,59 

9 Обсяг постачання споживачам, , 

усього, зокрема на потреби (тис. 

куб. м): 

26 1195,82 1164,86 

9.1 населення 27 695,30 694,08 

9.2 бюджетних установ та організацій 28 17,70 17,70 

9.3 інших споживачів 29 482,82 453,08 

9.4 інших водопровідно-

каналізаційних господарств 

30 0,00 0,00 

10 ПДВ 31 2,252 2,118 

11 Вартість водопостачання та 

водовідведення споживачам за 

32 13,512 12,708 



 
 

відповідними тарифами з ПДВ, грн 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого 

 комітету Слобожанської селищної ради                                                               Яна Хабарова                                        

 

 



 
 

   


