
Повідомлення про намір ФОП Шкурін С.А здійснити зміну діючих тарифів на 

 послуги з центрального водопостачання на 2021 рік. 
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження порядку 

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

обґрунтуванням такої необхідності» ФОП Шкурін С.А. даним повідомленням інформує 

споживачів про намір встановити тарифи на 2021 рік на послуги в наступних розмірах: 

централізоване водопостачання –  16,50 грн/м3 централізоване водовідведення 12,50 

грн/м3. 

 Розрахунок тарифів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затверджено 

Постановою КМУ№869 від 01.06.2011(в редакції Постанови КМУ від 03.04.2019р.№ 219) 

«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні 

послуги». 

Структура планових економічно обґрунтованих тарифів наведена у таблиці грн/м3 

  

Структура тарифу централізоване водопостачання 

  Показники Одиниці виміру Плановий період 2021 рік 

        

      грн./куб.м 

        

1. Виробнича собівартість, усього, у т.ч.  грн. 8,23 

1.1 електроенергія грн. 5,40 

1.2 

матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення 

технологічного процесу  грн. 
0,72 

1.3 прямі витрати з оплати праці грн. 0,79 

1.4 інші прямі витрати грн. 0,35 

1.5 загаьновиробничі витрати грн. 0,97 

2 Адміністративні витрати грн. 2,82 

3 Витрати із збуту послуг грн. 1,42 

4 Інші операційні витрати грн. 0,00 

5 Фінансові витрати  грн. 0,00 

6 Плановий прибуток грн. 1,28 

  тариф без ПДВ грн. 13,75 

 

 

Структура тарифу централізоване водовідведення 

  Показники Одиниці виміру Плановий період 2021 рік 

        

      грн./куб.м 

        

1. Виробнича собівартість, усього, у т.ч.  грн. 9,47 

1.1 електроенергія грн. 1,62 

1.2 матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення грн. 0,58 



технологічного процесу  

1.3 прямі витрати з оплати праці грн. 5,20 

1.4 інші прямі витрати грн. 2,00 

1.5 загаьновиробничі витрати грн. 0,00 

2 Адміністративні витрати грн. 0,00 

3 Витрати із збуту послуг грн. 0,00 

4 Інші операційні витрати грн. 0,00 

5 Фінансові витрати  грн. 0,00 

6 Плановий прибуток грн. 1,02 

  тариф без ПДВ грн. 10,42 

 

  

  

Обґрунтування причин зміни тарифу 

За результатами 2020 року рівень відшкодування в тарифах фактичної собівартості 

послуги з водопостачання склав 99,6% 

Діючі на цей час тарифи на послуги  ФОП Шкурін С.А. були розроблені та встановленні за 

рішенням сесії  Вороновицької селищної ради від 24 вересня 2015 року, централізоване 

водопостачання 8,50грн. за м3. централізоване водовідведення 9,00 грн. за м3 

З вересня 2015 року вартість електроенергії зросла з 1,48 грн за кВт/год  до  3,87 грн за 

кВт/год. 

Мінімальна заробітна плата, а відповідно і податки з 1378 грн до 6000 грн. 
 

ФОП Шкурін С.А. здійснив розрахунки економічно обґрунтованих витрат на послуги з 

централізованого водопостачання та встановило  : 

Собівартість води зросла на 87% 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації цього 

повідомлення за адресою  місцезнаходження виконавця: 23253 Вінницька область 

Вінницький район смт. Вороновиця вул. Молодіжна 53 В кв.8 


