
Інформація КП ВУВКГ м. Горішні Плавні 

про намір встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та з централізованого  водовідведення   

для споживачів міста 

 

У відповідності п.2 Наказу від 05.06.2018р. №130 МІНРЕГІОНУ до відома 

споживачів доводиться наступна інформація. 

З метою дотримання умов чинного законодавства України, КП ВУВКГ здійснило 

розрахунки корегування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення на 2023р. відповідно до «Порядку формування тарифів 

на централізоване водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою від 

01.06.2011р. №869 (зі змінами).  

Вищезазначені тарифи розраховані на базі фактичної собівартості 2019р. – 2020р.. 

Але за цей час відбулося значне зростання деяких, незалежних від діяльності 

комунального підприємства, статей собівартості послуг - прожитковий мінімум, тарифи 

на електроенергію, вартість реагентів. 

У відповідності до Постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 (із змінами та 

доповненнями) комунальним підприємством проведено розрахунок коригування 

складових частин структури тарифів, незалежних від  підприємства змін, 

затверджених рішенням виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради від 

23.11.2021р. за №322, по наступних статтях: 

1.Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.  

Витрати на оплату праці працівників у структурі тарифу - 55%. У діючому тарифі 

розрахунки витрат по статті «Витрати на оплату праці» у складі прямих витрат, 

загальновиробничих, адміністративних та витратах на збут визначено із розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 379 грн., галузевий коефіцієнт 1,6 і 

по виду діяльності 1,58, тобто 6 014,11 грн. 

У новому тарифі витрати на оплату праці розраховані із розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб – 2 481 грн., галузевий коефіцієнт - 1,8 та по виду 

діяльності 1,58, тобто –  7 055,96 грн. 

Індекс зміни розміру заробітної плати складає 1,17 ( 7 055,96 / 6 014,11 =1,17). 

Відповідно витрати на відрахування на соціальні заходи зростуть пропорційна 

зростанню витрат на оплату праці. 

2. Електроенергія.  

Витрати на електроенергію в структурі тарифу - 18%. Суттєві зміни цін  на ринку 

енергоносіїв мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності 

підприємства. 

Вартість активної електроенергії, яка врахована в діючих тарифах, становить 

3,55773 грн./ кВт/год. (без ПДВ), а на теперішний  час - 5,02827 грн./ кВт/год. (у тому 

числі: 3,97грн./кВт/год (без ПДВ) – тариф на електроенергію, 1,05827 грн./ кВт/год (без 

ПДВ) – послуга розподілу електричної енергії).  

Індекс зміни ціни - 1,41 (5,02827 / 3,55773 = 1,41). 

3.Вартість реагентів: збільшення вартості реагентів в цілому на 47%. 

  

Внесені зміни до статей витрат призвели до збільшення собівартості на 18%:  

 по водопостачанню  з  17,42 грн до 20,90 грн. за 1 куб.м (+ 20%). 

 по водовідведенню  з 18,46 грн до 21,57 грн. за 1 куб.м. (+ 17%). 



Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня є 

необхідним заходом для належного функціонування комунального підприємства, 

зокрема для здійснення розрахунків за спожиту електроенергію, сплати податків та 

забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою.  
Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання та                                              

централізовнного водовідведення  КП ВУВКГ з 01.04.2023р. 

        (без ПДВ) 

№ 

з/п 
Найменування показників 

Централізоване 

водопостачання  

Централізоване 

водовідведення 
тис.грн на рік грн/м3 тис.грн на рік грн/м3 

1 Витрати по елементам   

1.1 Матеріальні витрати 20 900,35 6,96 14 340,75 5,47 

1.2 Витрати на оплату праці 28 453,28 9,49 28 516,03 10,88 

1.3 Відрахування на соціальні заходи 6 259,72 2,09 6 273,52 2,39 

1.4 Амортизаційні відрахування 4 981,02 1,66 5 941,68 2,27 

1.5 Інші витрати 2 087,53 0,70 1 471,35 0,56 

2 Повна собівартість 62 681,90 20,90 56 543,33 21,57 

3 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Вартість централізованого 

водопостачання/водовідведення 
62 681,90 56 543,33 

5 Тариф (без ПДВ), грн/м3    20,90 21,57 

6 Тариф (з ПДВ), грн/м3    25,08 25,88 

7 Обсяг реалізації, тис. м3 2 999,00 2 620,00 
 

 

З метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, складові 

собівартості збільшуються наступним чином.  
Складові собівартості у діючому та скоригованому тарифах на послуги 

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
                                                                                                                                                                 (тис.грн.) 

№ 

з/п 
             Найменування 

Централізоване 

водопостачання 

Централізоване 

водовідведення 
тариф відхил

ення 

тариф відхил

ення діючий новий діючий новий 

1 Витрати собівартості 52 238,8 62 681,9 20% 48 397,1 56 543,3 17% 

1.1. 
Матеріали 15 928,2 20 900,4 31% 11 093,6 14 340,8 29% 

 у т.ч. електроенергія 6 741,3 9 493,8 41% 8 107,9 11 391,2 40% 

 у т.ч. реагенти 4 625,4 6 808,8 47%   

1.2. 
Заробітна плата та відрахування на соц. 

заходи 
29 302,8 34 713,0 18% 29 829,6 

34 789,5 

 
17% 

1.3. Амортизація 4 944,8 4 981,0  5 978,0 5 941,7  

1.4. Інші витрати 2 063,0 2 087,5  1 495,9 1 471,3  

2 Собівартість 1 м3 17,42 20,90 20% 18,46 21,57 17% 

3 Обсяги реалізації, тис.м3 2 999,0 2 999,0   2 620,0 2 620,0   
 

 
 

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань щодо 

зазначеної інформації приймаються за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Портова 27, e-

mail office@voda.pl.ua  до 13 березня 2023 року. 

 

 

 

 

 

КП ВУВКГ 

mailto:office@voda.pl.ua

