
       Керуючись Наказом від 30.07.2012 № 390 Міністерства  регіонального 

розвитку , будівництва та житлово – комунальних послуг, структур 

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

врахування відповідної позиції територіальних громад Комунальне 

підприємство «Надія» Вороновицької селищної ради (далі КП «Надія» ) 

повідомляє мешканців Вороновицької ОТГ  про свій  намір  здійснити зміну 

тарифів на послуги з вивезення ТПВ, водопостачання та водовідведення 

довівши до відома  наступну інформацію: 

 

1) Загальний розмір планового тарифу з вивезення ТПВ для населення  з 

однієї людини становитиме   14, 50 грн   в місяць. 

                                 
2) Структура планового тарифу з  вивезення ТПВ в Вороновицькій ОТГ  

 

  витрати 

вивезення та 
захоронення ТПВ, 
сума за 12 місяців, 

грн. 

1 

Фонд заробітної плати виробничого 
персоналу (два працівника) 198551,34 

1.1 Заробітна плата  162747,00 

1.2 Нарахування на заробітну плату 35804,34 

2 ПММ для розгортання сміттєзвалища 19708,42 

3 Збір за розміщення відходів 11412,00 

 4 ремонт трактора 34 300,00 

5 ПММ для вивезення ТПВ 11 4863,62 

6 Витрати на збут 5700,00 

  Разом 384535,38 

7 Заробітна плата адмін персоналу 72828,18 

8 Рентабельність (4%) 22868,18 

  Всього витрат на рік 480231,74 
Очікуваний обсяг  побутових відходів  

  за 12 місяців 2019 року, м3 : 4851 

   

собівартість 1 м3  99,00 грн. 

 

 

Норма утворення ТПВ на 1 людину в місяць - 0,1225 куб.м. 

 

99 грн. * 0,1225 куб.м. = 12,13грн. без ПДВ 

ПДВ 20% - 2,37 грн 

Всього з однієї людини в місяць - 14,50 грн. 

 

 

3) Обґрунтування причин зміни тарифу 



Останній раз тариф був змінений рішенням 21 сесії 08 скликання 18 травня 

2018 року та затверджений в розмірі 11, 80 грн з однієї людини в місяць 

В структурі тарифу закладені показники, які змінилися: мінімальна заробітна 

плата, вартість ПММ,  вартість послуг з ремонту трактора, вартість 

запчастин.  

 

 

4) Встановлення запропонованих тарифів  повністю не відшкодує  затрат 

комунального підприємства, але дасть змогу вчасно виплачувати заробітну 

плату працівникам,  надасть змогу закупити ПММ та підтримувати в 

робочому стані основні засоби підприємства 

 

 

5) Загальний розмір планового тарифу з водопостачання становитиме: 

1. для населення  при наявності лічильника - 14,00  грн за м³ з ПДВ 

2. для населення  з однієї людини в місяць при відсутності лічильника -   

56,00  грн за м³ з ПДВ 
3. Для бюджетних організацій - 16,10 грн за м³  з ПДВ 

4. Для інших підприємств - 21,00  грн за м³  з ПДВ  

                                 

6) Структура планового тарифу з  водопостачання в Вороновицькій ОТГ  

 

№ з/п Показник 

Плановий період 

 2019 рік 

усього,  
грн/куб. м 

тис. грн 

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 305,47154   8,74   

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 114,68610   3,28   

1.1.1 електроенергія 114,68610   3,28  

1.2 загальновиробничі витрати 190,78544   5,46   

5 
Вартість водопостачання споживачам за 

відповідними тарифами без ПДВ 
407,89454 11,67   

6 
Обсяг водопостачання споживачам, усього,  

26,18   

у т. ч. на потреби (тис. куб. м): 

  населення 18,97   

  бюджетних установ 3,56   

  інших споживачів 3,65   

7 
Середньозважений тариф з ПДВ для 

населення  при наявності лічильника 
  14,00   



8 

 Середньозважений тариф з ПДВ  для 

населення  з однієї людини в місяць при 

відсутності лічильника (соціальна норма 

– 4 м.куб) 

 56,00 

9 
Середньозважений тариф з ПДВ  для 

бюджетних організацій 
 16,10 

10 
Середньозважений тариф з ПДВ Для 

інших підприємств 
 21,00 

 

 

7) Обґрунтування причин зміни тарифу 

Останній раз тариф був змінений рішенням 21 сесії 08 скликання 18 травня 

2018 року та затверджений в розмірі 10,40 грн за м³ 

В структурі тарифу закладені показники, які змінилися: мінімальна заробітна 

плата, вартість електроенергії,  вартість послуг з ремонту насосів, вартість 

аналізів води.  

 

 8) Загальний розмір планового тарифу з водовідведення становитиме: 

1.   для населення  при наявності лічильника – 15,00  грн за м³ з ПДВ 

2. для населення  з однієї людини в місяць при відсутності лічильника -   

60,00  грн за м³ з ПДВ 
3. Для бюджетних організацій – 17,25 грн за м³  з ПДВ 

4. Для інших підприємств – 17,25  грн за м³  з ПДВ  

                                 

                
9) Структура планового тарифу з  вивезення в Вороновицькій ОТГ  

 Розрахунок   

 

повної собівартості та середньозваженого 

тарифу    

 на централізоване водовідведення   

    

№ з/п Показник 

Плановий період 

2019 рік 

усього, 
грн/куб. м 

 тис. грн 

А Б 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 247,10686 9,13   

1.1. електроенергія 38,2287 2,42   

1.2 загальновиробничі витрати 208,87816 7,72   

2 Адміністративні витрати 90,2249 3,33   

3 Витрати на збут 1 0,04  

4 Витрати повної собівартості,  усього 338,3318 12,50   

5 
Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами без 

ПДВ 
338,3318  12,50 

6 Обсяг водовідведення споживачам, усього,  27,65   



у т. ч. на потреби  (тис. куб. м): 

  населення 10,85   

  бюджетних установ 16,8   

  інших споживачів     

7 
Середньозважений тариф з ПДВ для населення  

при наявності лічильника 
  15,00   

8 

Середньозважений тариф з ПДВ  для населення  з 

однієї людини в місяць при відсутності 

лічильника (соціальна норма – 4 м.куб) 

 60,00 

9 
Середньозважений тариф з ПДВ  для бюджетних 

організацій 
 17,25 

10 
Середньозважений тариф з ПДВ Для інших 

підприємств 
 17,25 

    

 

 

10) Обґрунтування причин зміни тарифу 

Останній раз тариф був змінений рішенням 21 сесії 08 скликання 18 травня 

2018 року та затверджений в розмірі  10,80 грн  за м³ 

  В структурі тарифу закладені показники, які змінилися: мінімальна 

заробітна плата, вартість електроенергії,  вартість опалення виробничих 

приміщень, вартість обслуговування очисних споруд. 

   11)Зауваження та пропозиції споживачів, будь – яку  іншу  інформацію  

будемо раді  прийняти  в письмовому вигляді на протязі двох тижнів  за 

адресою вул. Козацький шлях, 68 або по e-mail: 37489301@i.ua  

 

 

 


