
Повідомлення про намір затвердити нові тарифи 
на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, 

що надаються КП «Деражнянський міськводоканал» 

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 05.06.2018 р. № 130 «Про затвердження Порядку 
інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 
обґрунтуванням такої необхідності», КП «Деражнянський міськводоканал» повідомляє 
про намір затвердити нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення. 

В даний час КП «Деражнянський міськводоканал» надає послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення за наступними тарифами: 

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення діють з 1 
січня 2020 року, затверджені рішенням виконавчого комітету Деражнянської міської ради 
№ 53 від 19.09.2019 р. 

 У зв’язку з нестабільністю цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, 
запчастини і матеріали та зношеністю систем водопостачання та водовідведення, 
збільшились складові структури собівартості тарифу на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення.  

Тому з метою покращення фінансового стану підприємства, забезпечення надійної 
та безперебійної подачі якісної води споживачам, КП «Деражнянський міськводоканал» 
необхідно здійснити коригування встановлених тарифів на централізоване водопостачання 
та централізоване водовідведення на 2020 рік до економічно обґрунтованих, які б 
відшкодовували всі затрати. 

ВІДКОРИГОВАНІ ТАРИФИ 
на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що 
надаються комунальним підприємством «Деражнянський міськводоканал» населенню та 

споживачам всіх форм власності міста Деражня з 01 лютого 2020 року 

№ 

п/п

Найменування тарифу Тарифи з ПДВ,  

грн./м. куб

І. ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1 для населення 11,10

1.2 для бюджетних організацій, установ 13,32

1.3 для інших споживачів 16,09

ІІ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1 для населення 19,35

2.2 для бюджетних організацій, установ  22,25 

2.3 для інших споживачів 26,12



  

Структура відкоригованих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення КП «Деражнянський міськводоканал» на 2020 рік 

без ПДВ 

№ 

п/п

Найменування тарифу Тарифи з ПДВ,  

грн./м. куб

І. ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1 для населення 13,35

1.2 для бюджетних організацій, установ 16,00

1.3 для інших споживачів 19,10

ІІ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1 для населення 20,25

2.2 для бюджетних організацій, установ 23,30

2.3 для інших споживачів 28,95

№ 
п/п Найменування показників

водопостачання водовідведення

тис. грн 
на рік грн/м3

тис. 
грн на 
рік

грн/м3

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у тому числі:
2693,38 9,47 2821,49 14,37

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому 
числі: 876,11 3,08 586,48 2,99

1.1.1 електроенергія 769,11 2,71 531,88 2,71

1.1.2

витрати на придбання води в інших 
суб’єктів господарювання/очищення 
власних стічних вод іншими суб’єктами 
господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 витрати на реагенти 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші 
матеріальні ресурси (ремонти) 107,00 0,83 54,60 0,28

1.2 прямі витрати на оплату праці 1074,02 3,78 1359,76 6,92

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 347,98 1,22 461,25 2,35

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 236,28 0,38 299,15 1,52



Зауваження та пропозиції щодо проекту тарифів приймаються протягом 7 календарних 
днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів шляхом письмових  
звернень до КП «Деражнянський міськводоканал». Поштова адреса: КП «Деражнянський 
міськводоканал», вул. Проскурівська, 3, м. Деражня, тел. (03856) 3-02-23. 

1.3.2 амортизаційні відрахування 111,70 0,39 162,10 0,83

1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями
0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 інші прямі витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 загальновиробничі витрати, у тому 
числі: 395,2 1,39 414,00 2,11

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 458,7 1,61 480,60 2,45

3 Витрати на збут, у тому числі: 11,13 0,04 10,90 0,06

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 3163,14 11,13 3312,99 16,87

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 230,13 0,81 329,49 1,68

7.1 податок на прибуток 41,42 0,15 59,31 0,30

7.2 дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4 на розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції)

0,00
0,00

0,00 0,00

7.5 інше використання прибутку 188,71 0,66 270,18 1,38

8
Сума компенсації/вилучення витрат на 
електроенергію, податки та збори за 
попередній звітний період

0,00 0,00 0,00 0,00

9
Вартість централізованого 
водопостачання/водовідведення, тис. 
грн.

3393,27 3642,48

10
Середньозважений тариф на  
централізоване водопостачання/
водовідведення, грн/м3

11,94 18,55

11 Обсяг реалізації, тис. м3 
284,3 196,4


