
             

 

                                                                  ПРОЄКТ 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

                  2022 року                                     Деражня                                         №  

 

Про встановлення відкоригованих тарифів  

на централізоване водопостачання та  

централізоване водовідведення, що надаються  

комунальним підприємством  

«Лозове комунсервіс»  

 

На підставі п.п. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 4, ст. 10 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

комунальні послуги», Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 

розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 12.09.2018 року № 239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 18 жовтня 2018 року за № 1172/32624, розглянувши заяву комунального 

підприємства «Лозове комунсервіс» Деражнянської міської ради від  05 січня 2022 року 

вхід. № 28/02.02-08, з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих 

витрат, пов’язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, виконавчий комітет Деражнянської міської ради  

 

ВИРІШИВ:   

 

1. Встановити відкориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення, що надаються комунальним підприємством «Лозове 

комунсервіс» згідно з додатком, що додається. 

 

2. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Деражнянської 

міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття і набирає чинності з 01 

лютого 2022 року.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

 

 

Міський голова                                                                                            Андрій  КОВПАК 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від                  2022 року №  

 

 

 

ВІДКОРИГОВАНІ ТАРИФИ 

на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що 

надаються комунальним підприємством «Лозове комунсервіс» населенню та споживачам 

всіх форм власності міста Деражня з 01 лютого 2022 року 

 

 № 

п/п 

Найменування тарифу Тарифи з ПДВ,  

грн./м. куб 

І. ВОДОПОСТАЧАННЯ 

1.1 для населення 20,17 

1.2 для бюджетних організацій, установ 21,18 

1.3 для інших споживачів 22,18 

ІІ. ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

2.1 для населення 22,58 

2.2 для бюджетних організацій, установ 22,58 

2.3 для інших споживачів 24,63 

 

Структура відкоригованих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення КП «Лозове комунсервіс» з 01 лютого 2022 року 

без ПДВ 

№ 

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: 329,58 12,63 294,30 12,85 

1.1 
прямі матеріальні витрати, у тому 

числі: 

125,53 4,81 17,75 0,78 

1.1.1 електроенергія 120,53 4,62 12,75 0,56 

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) 

5,00 0,19 5,00 0,22 

1.2 прямі витрати на оплату праці 150,95 5,78 185,30 8,09 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 39,81 1,53 79,37 3,47 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 33,21 1,27 40,77 1,78 

1.3.2 амортизаційні відрахування 6,60 0,25 38,60 1,69 



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: 

13,29 0,51 11,88 0,52 

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 196,64 7,53 176,33 7,70 

3 Витрати на збут, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 526,22 20,16 470,63 20,55 

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0,81 0,03 47,41 2,07 

7.1 податок на прибуток 0,15 0,01 8,53 0,37 

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 0,66 0,03 38,88 1,70 

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. 

527,03 518,04 

10 

Середньозважений тариф на  

централізоване 

водопостачання/водовідведення, грн/м3 

20,19 22,62 

11 
Обсяг реалізації, тис. м3 

 26,1 22,9 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                                   Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


