
       Керуючись Наказом 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» Комунальне 

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

даним повідомленням інформує споживачів про наступне: 

 

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

однієї людини становитиме   17,00 грн   в місяць. 

                                 
Структура планового тарифу з  вивезення ТПВ в Вороновицькій ОТГ на 

2021 рік 

    Сума, грн  

1 

Фонд заробітної плати виробничого 
персоналу 234240,00 

2 ПММ для розгортання сміттєзвалища 74027,52 

3 Запчастини до  трактора та прицепа 6600,00 

4 ПММ для вивезення ТПВ 130636,80 

5 Разом 445504,32 

6 з/ п адмін персоналу 149328,00 

      

  всього 594832,32 

 

Очікуваний обсяг  побутових відходів  за 12 місяців 2021 року -5145  м3 

Собівартість  1 куб. метра для населення  – 115,61 грн  

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

115,61 грн. * 0,1225 куб.м. = 14,17 грн  без ПДВ 

ПДВ 20 % - 2,83 

Всього з однієї людини в місяць - 17,00 грн. 

У вартості послуг з вивезення побутових відходів на одного мешканця 

враховано вартість послуг з перевезення та захоронення твердих побутових 

відходів  

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.  

 

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 

 

 



2) Загальний розмір планового тарифу з водопостачання становитиме: 

1. для населення  при наявності лічильника - 17,00  грн за м³ з ПДВ 

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

-   113  грн за  4м³ з ПДВ (6,7 м.куб в місяць) 

3. Для бюджетних організацій – 18,70 грн за м³  з ПДВ 

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

                                 

 Структура планового тарифу з  водопостачання в Вороновицької ОТГ  
 

Структура тарифу централізоване водопостачання 

  Показники 

Одиниці 

виміру 

Плановий період 

2021 рік 

        

      грн./куб.м 

        

1. Виробнича собівартість, усього, у т.ч.  грн. 11,72 

1.1 електроенергія грн. 5,46 

1.2 

матеріальні ресурси, необхідні для 

забезпечення технологічного процесу  грн. 
0,90 

1.3 прямі витрати з оплати праці грн. 3,34 

1.4 інші прямі витрати грн. 2,02 

1.5 загаьновиробничі витрати грн. 0,00 

2 Адміністративні витрати грн. 2,45 

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. 0,00 

  тариф без ПДВ грн. 14,17 

 

 

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 з 3200,00 грн до 6000,00 грн, відповідно змінилась сума ЄСВ,  вартість 

електроенергії ,  вартість послуг з ремонту насосів, вартість обслуговування 

свердловин, вартість аналізів води та ін.  

 

 3) Загальний розмір планового тарифу з водовідведення становитиме: 

1.   для населення  при наявності лічильника – 16,50  грн за м³ з ПДВ 

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

110,55  грн  з ПДВ (6,7 м.куб в місяць) 
3. Для бюджетних організацій – 18,15 грн за м³  з ПДВ 

                                 



        Структура планового тарифу з  водовідведення в Вороновицькій 

ОТГ  
 

       

  Показники 

Одиниці 

виміру Плановий період 2021 рік 

        

      грн./куб.м 

        

1. 

Виробнича собівартість, усього, у 

т.ч.  грн. 
12,35 

1.1 електроенергія грн. 0,56 

1.2 

матеріальні ресурси, необхідні для 

забезпечення технологічного 

процесу  грн. 

0,00 

1.3 прямі витрати з оплати праці грн. 10,90 

1.4 інші прямі витрати грн.  

1.5 загаьновиробничі витрати грн. 1,07 

2 Адміністративні витрати грн. 1,14 

3 Витрати із збуту послуг грн. 0,08 

4 Інші операційні витрати грн. 0,00 

5 Фінансові витрати  грн. 0,00 

6 Плановий прибуток грн. 0,00 

  тариф без ПДВ грн. 13,75 

 

 

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. 

   Зауваження та пропозиції споживачів, будь – яку  іншу  інформацію  

будемо раді  прийняти  в письмовому вигляді на протязі  семи днів   за 

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

 

 

      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 

 

 


