
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про коригування тарифів на 

послуги з централізованого 

постачання холодної води, 

водовідведення (з 

використанням внутрішньо 

будинкових систем) 

комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

м. Старокостянтинів 

13 вересня 2018 року Старокостянтинів   № 275 

 

 

Розглянувши звернення директора комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал», яке зареєстроване у 

виконавчому комітеті міської ради 04 вересня 2018 року за                                  

№ 47/3674-01-23/2018, відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 01 

червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги» та керуючись ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Провести коригування тарифів комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» м. Старокостянтинів, 

встановивши їх в наступному розмірі: 

на послугу з централізованого постачання холодної води (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) - 14 грн. 42 коп. за 1 куб. м (з 

ПДВ); 

на послугу з централізованого водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) - 16 грн. 26 коп. за 1 куб. м (з ПДВ). 

 

2. Встановити комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» м. Старокостянтинів структуру тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) згідно з додатком.
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3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25 січня 2018 року № 33 «Про встановлення тарифів                

на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення          

(з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному    

підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

м. Старокостянтинів». 

 

4.  Рішення набуває чинності з 01 жовтня 2018 року. 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                    М. Мельничук 



 

Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

13 вересня 2018 року № 275 

 

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) 

комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» м. Старокостянтинів 

 

№ 

п/п 

Найменування показників Послуга з 

централізованого 

постачання 

холодної води (з 

використанням 

внутрішньобудин-

кових систем) 

Послуга з 

централізованого 

водовідведення  (з 

використанням 

внутрішньобудин-

кових систем) 

тис. грн 

на рік 

грн/м
3
 тис. грн 

на рік 

грн/м
3
 

1 2 3 4 5 6 

1. Виробнича собівартість, у 

т. ч.:  

4 477,356 9,486 6 098,459 10,802 

1.1 прямі матеріальні витрати, 

у т. ч.:  

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000 

1.1.2 інші прямі матеріальні 

витрати 

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

1.2 прямі витрати на оплату 

праці  

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

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.:  3 551,378 7,5239 4 974,298 8,8111 

1.3.1 частка прямих витрат на 

централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

3 551,378 7,5239 4 974,298 8,8111 

1.3.2 відрахування на соціальні 

заходи  

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

1.3.3 амортизаційні 

відрахування  

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

1.3.4 інші прямі витрати  0,000 0,0000 0,000 0,0000 

1.4 загальновиробничі 

витрати, у т. ч.:  

925,978 1,9618 1 124,161 1,9913 

1.4.1 частка 

загальновиробничих 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 

 витрат на централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

925,978 1,9618 1 124,161 1,9913 

1.4.2 загальновиробничі витрати 

з централізованого 

постачання холодної 

води/водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) 

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

2. Адміністративні витрати, у 

т. ч.:  

607,8640 1,2878 827,868 1,4664 

2.1 частка адміністративних 

витрат на централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

607,864 1,2878 827,868 1,4664 

2.2 адміністративні витрати з 

централізованого 

постачання холодної 

води/водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) 

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

3. Витрати на збут, у т. ч.:  589,982 1,2499 725,485 1,2851 

3.1 частка витрат зі збуту на 

централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

297,053 0,6293 404,563 0,7166 

3.2 витрати на оплату праці  164,719 0,3490 180,461 0,3197 

3.3 відрахування на соціальні 

заходи  

36,239 0,0768 39,701 0,0703 

3.4 амортизаційні 

відрахування  

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

3.5 матеріальні витрати  26,167 0,0554 28,668 0,0508 

3.6 послуги сторонніх 

організацій по 

обслуговуванню  

квартирних засобів обліку  

0,000 0,0000 0,000 0,0000 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

 (в т.ч. на періодичну 

повірку) 

    

3.7 витрати на оплату послуг 

банків та інших установ з 

приймання і 

перерахування коштів 

споживачів 

65,804 0,1394 72,092 0,1277 

3.8 інші витрати  0,000 0,0000 0,000 0,0000 

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

4.1 частка інших операційних 

витрат на централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

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

4.2 інші операційні витрати з 

централізованого 

постачання холодної 

води/водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) 

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

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

5.1 частка фінансових витрат 

на централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

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

5.2 фінансові витрати з 

централізованого 

постачання холодної 

води/водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) 

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

6. Повна собівартість 5 675,202 12,023 7 651,812 13,554 

7. Розрахунковий прибуток, 

у т. ч.:  

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

7.1 частка прибутку з 

централізованого 

водопостачання та  

0,000 0,0000 0,000 0,0000 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

 водовідведення     

7.2 частка податку на 

прибуток з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення 

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

7.3 чистий прибуток з 

централізованого 

постачання холодної 

води/водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) 

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

7.4 податок на прибуток з 

централізованого 

постачання холодної 

води/водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) 

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

8. Вартість послуги з 

централізованого 

постачання холодної води, 

водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) за відповідним 

тарифом 

5 675,202 12,023 7 651,812 13,554 

9. Тариф на послугу з 

централізованого 

постачання холодної води, 

водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових 

систем),  грн/м3 (без ПДВ) 

12,02 13,55 

10. Обсяг реалізації, тис.м3 472,01 564,55 

11. Тариф на послугу з 

централізованого 

постачання холодної води,  

14,42 16,26 
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Продовження додатка 

 

1 2 3 4 5 6 

 водовідведення (з 

використанням 

внутрішньобудинкових 

систем),  грн/м3 (з ПДВ) 

  

 

 

 

 

Керуючий справами                                   підпис                                    В. Янзюк 

 


