
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    28 січня_2021____ року                    Старокостянтинів                         № _____23_____ 

 

 

Про тарифи на послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» 

 

 

Розглянувши заяву комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал», яка зареєстрована у виконавчому 

комітеті міської ради 15 грудня 2020 року за № 46/4671-23/2020, відповідно до 

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Порядку 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 

обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 05 червня 2018 року № 130, 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, затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 12 вересня 2018 року № 239, рішення виконавчого комітету міської 

ради від 25 липня 2019 року № 245 «Про встановлення форм розрахунків 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

комунальні послуги» та керуючись пунктом а статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» на послуги: 

з централізованого водопостачання – 20 гривень 14 копійок за 1 куб. м         

(з ПДВ); 
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з централізованого водовідведення – 20 гривень 54 копійки за 1 куб. м          

(з ПДВ). 

 

2. Встановити комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» структуру тарифів на послуги централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення згідно з додатком. 

 

3. Рішення набуває чинності з моменту укладення договірних відносин між 

споживачами і комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» відповідно до Закону України «Про житлово-

комунальні послуги». 

 

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 13 вересня 2018 року № 274 «Про коригування 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунальному 

підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал»             

м. Старокостянтинів», пункти 1, 2 рішення виконавчого комітету міської ради 

від 13 вересня 2018 року № 275 «Про коригування тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» м. Старокостянтинів», пункти 1, 2 

рішення виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2020 № 52 «Про 

встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал»» з моменту укладення договірних 

відносин між споживачами і комунальним підприємством водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» відповідно до Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги». 

 

 

 

Міський голова                             підпис                              Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

28 січня 2021 року № 23 

 

 

Структура тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання та централізованого  

водовідведення комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

 

№ 

з/п 

Найменування 

показників 

Централізоване 

водопостачання 

Централізоване 

водовідведення 

тис. грн 

на рік 
грн/куб. м 

тис. грн 

на рік 
грн/куб. м 

1 2 3 4 5 6 

1 

Виробнича 

собівартість, у тому 

числі: 

11116,991 13,8209 12442,253 14,1014 

1.1 
прямі матеріальні 

витрати, у тому числі: 
3267,878 4,0628 2536,060 2,8742 

1.1.1 електроенергія 2917,551 3,6272 2190,443 2,4825 

1.1.2 

витрати на придбання 

води в інших суб’єктів 

господарювання/очи-

щення власних стічних 

вод іншими суб’єктами 

господарювання 

0,00 0,0000 0,00 0,0000 

1.1.3 витрати на реагенти 16,149 0,0201 6,616 0,0075 

1.1.4 

матеріали, запасні 

частини та інші 

матеріальні ресурси 

(ремонти) 

334,18 0,4155 339,00 0,3842 

1.2 
прямі витрати на 

оплату праці 
4162,998 5,1755 5799,238 6,5726 

1.3 
інші прямі витрати, у 

тому числі: 
1092,440 1,3581 1478,969 1,6762 

1.3.1 
відрахування на 

соціальні заходи 
915,860 1,1386 1275,832 1,4460 

1.3.2 
амортизаційні 

відрахування 
154,876 0,1925 175,345 0,1987 

1.3.3 інші прямі витрати 21,704 0,0270 27,792 0,0315 

1.4 
загальновиробничі 

витрати, у тому числі: 
2593,675 3,2245 2627,986 2,9784 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

1.4.1 витрати на оплату праці 1688,347 2,0990 1944,069 2,2033 

1.4.2 
відрахування на 

соціальні заходи 
371,436 0,4618 427,695 0,4847 

1.4.3 
амортизаційні 

відрахування 
9,513 0,0118 10,954 0,0124 

1.4.4 

витрати, пов’язані зі 

сплатою податків, 

зборів та інших 

передбачених 

законодавством 

обов’язкових платежів 

348,752 0,4336 43,034 0,0488 

1.4.5 інші витрати 175,627 0,2183 202,234 0,2292 

2 
Адміністративні 

витрати, у тому числі: 
1661,627 2,0657 1859,739 2,1077 

2.1 витрати на оплату праці 1288,940 1,6024 1442,618 1,6350 

2.2 
відрахування на 

соціальні заходи 
283,567 0,3525 317,376 0,3597 

2.3 
амортизаційні 

відрахування 
10,972 0,0136 12,281 0,0139 

2.4 

витрати, пов’язані зі 

сплатою податків, 

зборів та інших 

передбачених 

законодавством 

обов’язкових платежів 

0,000 0,0000 0,000 0,0000 

2.5 інші витрати 78,148 0,0972 87,464 0,0991 

3 
Витрати на збут, у тому 

числі: 
720,996 0,8964 806,958 0,9145 

3.1 витрати на оплату праці 577,420 0,7179 646,265 0,7324 

3.2 
відрахування на 

соціальні заходи 
127,032 0,1579 142,178 0,1611 

3.3 
амортизаційні 

відрахування 
0,000 0,0000 0,000 0,0000 

3.4 інші витрати 16,544 0,0206 18,515 0,0210 

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000 

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000 

6 Повна собівартість 13499,614 16,7830 15108,950 17,1236 

7 
Розрахунковий 

прибуток, у тому числі: 
0,000 0,0000 0,00 0,0000 
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Продовження додатка 
 

1 2 3 4 

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 0,00 0,0000 

7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,00 0,0000 

7.3 
резервний фонд 

(капітал) 
0,000 0,0000 0,00 0,0000 

7.4 

на розвиток 

виробництва 

(виробничі інвестиції) 

0,000 0,0000 0,00 0,0000 

7.5 
інше використання 

прибутку 
0,000 0,0000 0,00 0,0000 

8 

Вартість послуги  

централізованого 

водопостачання/водовід

ведення, тис. грн 

13499,614 15108,950 

9 
Обсяг реалізації,           

тис. куб. м 
804,360 882,342 

10 

Тариф на 

централізоване 

водопостачання/водовід

ведення, грн/куб. м            

(без ПДВ) 

16,78 17,12 

11 

Тариф на 

централізоване 

водопостачання та 

водовідведення,      

грн/куб. м (з ПДВ) 

20,14 20,54 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 

 

 


