
                               П Р О Е К Т   

                                           СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                     РІШЕННЯ 

                                     ______ сесії ______ скликання  

 

Від «___» ________ 2021 року              смт. Старий Салтів                     №_____        
 
                                                       

 

Про затвердження змін тарифів на центральне 

 водопостачання та центральне водовідведення, 

встановлення граничного рівня 

рентабельності на житлово-комунальні  
послуги за споживачами 

 

 
 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про житлово-комунальні послуги», «Про ціни і ціноутворення», згідно 

наданих розрахунків тарифів на вказані послуги та  у зв’язку із зміною вартості 
окремих складових тарифу з причин, які не залежать від вказаного 

комунального підприємства, а саме – підвищення рівня мінімальної заробітної 
плати, вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, з метою 

недопущення подальшої збитковості підприємства та забезпечення 

економічно обґрунтованого рівня вартості послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення,  відповідно до формування тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про 

забезпечення єдиного підходу  до формування тарифів на житлово – 

комунальні послуги ( зі змінами)  та Закону України від 16.07.2015 року №626-

VIII “Про внесення змін  до деяких законів України у сфері комунальних 

послуг» та Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів 

на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого 

Наказом  Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово – 

комунальних послуг  № 130 від 05.06.2018  року , керуючись п. 2 п. «а» ст. 28, 

ст. 40, ч.1,2 ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою приведення тарифів до розміру економічно обґрунтованих 



витрат на виробництво послуг водопостачання та водовідведення, виконавчий 

комітет Старосалтівської селищної ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Враховуючи розрахунки тарифів (додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16,17), затвердити тарифи на послуги з централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення, що надаються КП «Салтів 

водоканал»: 
 

1.1. для населення: 
- централізоване водопостачання – 28 грн.43 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- централізоване водовідведення – 147 грн.00 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

1.2. для бюджетних організацій: 
- централізоване водопостачання – 32 грн.69 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- централізоване водовідведення – 169 грн.05 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

1.3. для інших  споживачів: 

- централізоване водопостачання – 35 грн.53 коп. за 1м³ за 1 м³ з ПДВ; 

- централізоване водовідведення – 183 грн.75 коп. за 1 м³ за 1 м³ з ПДВ. 

 

2. Для організації планування та регулювання тарифів  на житлово-комунальні 
послуги та ефективної роботи підприємства КП «Салтів водоканал» 
затвердити рівень рентабельності для споживачів: 

1. Водопостачання: 
- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 15 %; 
- Інші споживачі 25 %. 

2. Водовідведення: 
- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 15 %; 
- Інші споживачі 25 %. 

3. Вивіз твердих побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 30 %; 
- Інші споживачі 40 %. 

4. Утилізація твердих побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 30 %; 
- Інші споживачі 40 %. 

5.  Вивіз рідких побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 10 %; 



- Інші споживачі 15 %. 
          

6. Утилізація рідких побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації 10 %; 
- Інші споживачі 15 %. 

  

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти 

на________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

Старосалтівський селищний голова                              Е.П. Коновалов 


