
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30  червня  2015  року                             № 50 

 

Про затвердження інвестиційної   

складової у складі тарифів та  

встановлення тарифів на послуги  

з централізованого водопостачання  

та водовідведення для КВКП «Водограй» 

 

Керуючись ст.28, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», абз.13 

ст.3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово–

комунальні послуги» від 01 червня 2011 № 869, Порядком доведення до 

споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру 

цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обслуговуванням її необхідності та про 

врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 30.07.2012 № 390, розглянувши 

клопотання, розрахунки інвестиційної складової у складі тарифів та 

розрахунки економічно обґрунтованих витрат на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення КВКП «Водограй», з метою забезпечення 

належного санітарно-епідеміологічного стану селища, виконавчий комітет 

селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити КВКП «Водограй» відповідно до розрахунку (додаток 

додається) інвестиційну складову у складі тарифу на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення з рівнем рентабельності:  

1.1.  для населення:   

водопостачання 1% (0,06 грн/1м
3 
),  

водовідведення  1% ( 0,05грн/1м
3 
);  

 

 

 



1.2.  для бюджетних установ:     

водопостачанню 20% (1,20 грн/1м
3 
),  

водовідведенню 20%  (0,92 грн/1м
3 
); 

 

1.3.  для інших споживачів:   

водопостачання 30% (1,81грн/1м
3 
),  

водовідведенню 30% (1,38 грн/1м
3 
). 

 

2. Встановити КВКП «Водограй» тарифи на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення за 1куб.м з урахуванням ПДВ:  

2.1.  для населення: 

водопостачання – 7,30 грн. 

водовідведення  – 5,58 грн.; 

 

2.2.  для бюджетних установ: 

         водопостачання   – 8,66 грн. 

водовідведення    – 6,62 грн.; 

 

2.3. для інших споживачів: 

водопостачання   – 9,40 грн. 

водовідведення    – 7,18 грн. 

 

3. Рішення виконавчого комітету селищної ради від 27.12.2011 № 156, 

вважати таким, що втратило чинність з моменту введення в дію нових 

тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. 

 

4. КВКП «Водограй» оприлюднити дане рішення в місцевій газеті 

«Світловодськ вечірній» та ввести в дію тариф відповідно до закону. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови  Кравченко В.І. 

 

 

Селищний голова                                                                      О.Пасько 
 


