
 
 

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ  

ВАСИЛЬКІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

                                                                                                                 

                                               Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання 

та водовідведення ВРПК «Джерело» на території Васильківської 

селищної ради 

   Відповідно  до пп.2, п. «а» ч. 1, статей 28, 40, ч.1,2, статті 52, ч.6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2 статті 14, статті 

31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  від 01.06.2011 р. № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу  до формування тарифів на житло-комунальні 

послуги», у зв’язку зі зміною вартості складових (податок на додану вартість 

ПДВ) на послуги водопостачання та водовідведення, з метою приведення 

тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх 

виробництво, на підставі пояснювальної записки, розрахунків, ВРКП 

«Джерело», враховуючи позитивний висновок постійної комісії з питань 

регіонального розвитку, інфраструктури, містобудування, будівництва, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг, житлово-

комунального господарства, комунальної власності та благоустрою, селищна 

рада 

 ВИРІШИЛА:  

   1. Затвердити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення на території Васильківської селищної ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області у розрахунку за 1 

куб.м для ВРКП «Джерело», з урахуванням економічного обґрунтування 

тарифів і забезпечення прибуткової роботи підприємства, з 01. 02. 2022 року: 

       1.1. Послуги з водопостачання (З урахуванням ПДВ): 

1.1.1. для населення – 32,01 грн.; 

1.1.2. для бюджетних установ – 71,30 грн.; 



1.1.3. Для інших споживачів – 82,76 грн.    

       1.2. Послуги з централізованого водовідведення  (з урахуванням 

ПДВ): 

       1.2.1. для населення – 12,10 грн.; 

       1.2.2. для бюджетних установ  організацій – 22,50 грн.; 

       1.2.3. для інших споживачів – 32,20 грн. 

   2. Вважати таким, що втратило чинність з 01.02.2022 року рішення 

Васильківської селищної ради від 20.05.2021 № 358-10/VIІI «Про внесення 

змін до рішення Васильківської селищної ради №1001-29/VII від 23.05.2019  

«Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання і 

водовідведення». 

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань регіонального розвитку, інфраструктури, містобудування, 

будівництва, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери 

послуг, житлово-комунального господарства, комунальної власності та 

благоустрою (Р.В. Корнійчук). 

 

 

     Селищний голова                                                           С.В.Павліченко 

сел. Васильківка 

25.01.2022 р 

№ 744 -19/VIII 

 

 

  

     

 


