
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

     “   ”               2022 року                          м. Шепетівка                              № _____ 
 

Про   тарифи 

на  централізоване водопостачання, 

на  централізоване водовідведення, 

на  централізоване водовідведення для суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водовідведення 

для Шепетівського комунального підприємства 

водопровідно-каналізаційного господарства 

в період дії воєнного стану в Україні 

 

      Розглянувши  листи директора Шепетівського комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства від 25.08.2022 р.  №  193 та від 14.10.2022 р. № 243  щодо  

розрахунку тарифів на комунальні послуги  з централізованого водопостачання та 

централізованого  водовідведення Шепетівського комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства ,на підставі Постанови Кабінету Міністрів України  № 869 «Про 

забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 

01.06.2011р.( в редакції постанови КМУ від 03 квітня 2019 року №291),наказу  Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України № 239 від 12.09.2018 року, враховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 року №502 «Деякі питання регулювання 

діяльності у сферах комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану», та 

керуючись ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Встановити Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства тарифи на послугу з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення з 2% єдиного податку: 

централізоване водопостачання-30,23 грн. куб.м; 

централізоване водовідведення- 28,74 грн.куб.м.; 

централізоване водовідведення для споживачів,які є суб’єктами господарювання у 

сфері централізованого водовідведення-25,06 грн.куб.м. 

 

2.    Протягом дії воєнного стану в Україні застосовувати тарифи на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, на  централізоване 

водовідведення для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водовідведення на   

рівні тарифів , що встановлені рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 

120 від 26.05.2022 року. 

  

 

3. Затвердити для  Шепетівського  комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства  структуру тарифу на послугу з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення: 

Планова структура тарифу на централізоване водопостачання (додається). 



Планова структура тарифу на централізоване водовідведення (додається). 

Планова структура тарифу на централізоване водовідведення для суб”єктів господарювання у 

сфері централізованого водовідведення (додається). 

 

4.Різниця між розміром встановлених тарифів  на послугу з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення та розміром фактично застосованих відповідно тарифів 

для всіх категорій споживачів буде відшкодовуватися на умовах, визначених чинним 

законодавством. 

 

5. Рішення набуває чинності з ___________  

 

6. Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства у 

строк, що не перевищує 15 днів з дати введення у дію  тарифів  на послугу з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення,  повідомити споживачів про 

встановлення тарифів на рівні діючих з посиланням на це рішення. 

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків  та начальника 

управління житлово-комунального господарства Ю.Гудзика. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Віталій БУЗИЛЬ 



 

 

 
Планова структура тарифу на централізоване 
водопостачання. 

  

№ Найменування показників 
Структура тарифів 

тис.грн на рік грн/м3 

1 2 5 6 

1 Виробнича собівартість,у т.ч 20235,33 24,74 

1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч 13773,78 16,84 

 
- електроенергія 6997,9 8,55 

 
- витрати на придбання води в інших підприємствах 0 0,00 

 
- витрати на реагенти 451,24 0,56 

 
інші прямі матеріальні витрати 501,49 0,61 

 
Прямі витрати на оплату праці 4050,54 4,95 

 
Відрахування на соціальні заходи 891,12 1,09 

 
Амортизаційні відрахування 763,04 0,93 

 
Інші витрати 118,45 0,15 

1,2 Загальновиробничі витрати, у т.ч 6461,55 7,90 

 
витрати на оплату праці 3125,94 3,82 

 
Відрахування на соціальні заходи 687,71 0,84 

 
Амортизаційні відрахування 191,01 0,23 

 

витрати, пов”язані зі сплатою податків, зборів та 
інших передбачених законодавством обов”язкових 
платежів 1021,33 1,25 

 
Інші витрати 1435,56 1,76 

2 Адміністративні витрати, в т.ч. 2062,51 2,52 

 
витрати на оплату праці 1537,05 1,88 

 
Відрахування на соціальні заходи 338,15 0,41 

 
Амортизаційні відрахування 11,51 0,01 

 
Інші витрати 175,8 0,22 

3 Витрати на збут, у т.ч. 1015,37 1,24 

 
витрати на оплату праці 805,26 0,98 

 
Відрахування на соціальні заходи 177,16 0,22 

 
Амортизаційні відрахування 7,24 0,01 

 
Інші витрати 25,71 0,03 

4 Інші операційні витрати 0 0,00 

5 Фінансові витрати 0 0,00 

6 Повна собівартість 23313,21 28,50 

7 Обігові кошти за рахунок планового прибутку-4% 932,24 1,14 

8 Всього витрат: 24245,45 29,64 

9 Єдиний податок-2% 484,91 0,59 

10 

Вартість централізованого водопостачання за 
відповідними тарифами, тис. Грн 

24730,36 

11 

Середній тариф на централізоване 
водопостачання, грн/м3  

30,23 

12 Обсяг реалізації, тис м3 818,1 

 

 

 

 



 

 

Планова структура тарифу на централізоване 
водовідведення. 

  

    

№ Найменування показників 
Структура тарифів 

тис.грн на 
рік грн/м3 

1 2 5 6 

1 Виробнича собівартість,у т.ч 18098,55 22,30 

1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч 13022,56 16,05 

 
- електроенергія 4868,07 6,00 

 

- витрати на придбання води в інших 
підприємствах 0 0,00 

 
- витрати на реагенти 20,38 0,03 

 
інші прямі матеріальні витрати 292,52 0,36 

 
Прямі витрати на оплату праці 5605,41 6,91 

 
Відрахування на соціальні заходи 1233,19 1,52 

 
Амортизаційні відрахування 878,2 1,08 

 
Інші витрати 124,79 0,15 

1,2 Загальновиробничі витрати, у т.ч 5075,99 6,25 

 
витрати на оплату праці 2920,37 3,60 

 
Відрахування на соціальні заходи 642,48 0,79 

 
Амортизаційні відрахування 178,44 0,22 

 

витрати, пов”язані зі сплатою податків, зборів та 
інших передбачених законодавством обов”язкових 
платежів 19 0,02 

 
Інші витрати 1315,7 1,62 

2 Адміністративні витрати, в т.ч. 1859,2 2,29 

 
витрати на оплату праці 1385,66 1,71 

 
Відрахування на соціальні заходи 304,84 0,38 

 
Амортизаційні відрахування 10,37 0,01 

 
Інші витрати 158,33 0,19 

3 Витрати на збут, у т.ч. 1025,26 1,27 

 
витрати на оплату праці 805,26 0,99 

 
Відрахування на соціальні заходи 177,16 0,22 

 
Амортизаційні відрахування 6,47 0,01 

 
Інші витрати 36,37 0,05 

4 Інші операційні витрати 0 0,00 

5 Фінансові витрати 0 0,00 

6 Собівартість 20983,01 25,86 

7 Витрати на відшкодування втрат п.31 1047,98 1,29 

8 Повна собівартість 22030,99 27,15 

9 Обігові кошти за рахунок планового прибутку-4% 839,32 1,03 

10 Всього витрат: 22870,31 28,18 

11 Єдиний податок-2% 457,41 0,56 

12 

Вартість централізованого водовідведення за 
відповідними тарифами, тис. Грн 

23327,72 

12 

Середній тариф на централізоване 
водовідведення , грн/м3  

28,74 

14 Обсяг реалізації, тис м3 811,564 

 

 



 

 

 

Планова структура тарифу на централізоване 
водовідведення для 

  

 

суб”єктів господарювання у сфері централізованого водовідведення.  

№ Найменування показників 
Структура тарифів 

тис.грн на рік грн/м3 

1 2 
  1 Виробнича собівартість,у т.ч 14481,01 17,84 

1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч 13022,57 16,05 

 
- електроенергія 4868,07 6,00 

 
- витрати на придбання води в інших підприємствах 0 0,00 

 
- витрати на реактиви 0 0,00 

 
інші прямі матеріальні витрати 312,9 0,39 

 
Прямі витрати на оплату праці 5605,41 6,91 

 
Відрахування на соціальні заходи 1233,19 1,52 

 
Амортизаційні відрахування 878,2 1,08 

 
Інші витрати 124,8 0,15 

1,2 Загальновиробничі витрати, у т.ч 1458,44 1,79 

 
витрати на оплату праці 839,08 1,03 

 
Відрахування на соціальні заходи 184,6 0,23 

 
Амортизаційні відрахування 51,27 0,06 

 
Інші витрати 383,49 0,47 

2 Адміністративні витрати, в т.ч. 534,19 0,66 

 
витрати на оплату праці 398,13 0,49 

 
Відрахування на соціальні заходи 87,59 0,11 

 
Амортизаційні відрахування 2,98 0,00 

 
Інші витрати 45,49 0,06 

3 Витрати на збут, у т.ч. 0 0,00 

 
витрати на оплату праці 0 0,00 

 
Відрахування на соціальні заходи 0 0,00 

 
Амортизаційні відрахування 0 0,00 

 
Інші витрати 0 0,00 

4 Інші операційні витрати 0 0,00 
5 Фінансові витрати 0 0,00 
6 Собівартість 15015,2 18,50 
7 Витрати на відшкодування втрат 422,5 0,52 

8 Повна собівартість 15437,7 19,02 
9 Розрахунковий прибуток 4504,56 5,55 

10 Всього витрат: 19942,26 24,57 

11 Єдиний податок-2% 398,85 0,49 

12 
Вартість централізованого водопостачання за 
відповідними тарифами, тис. Грн 

20341,11 

13 Обсяг очищених стічних вод, тис куб.м 811,56 х 

14 Обсяг реалізації, тис м3 233,18 х 

15 

Середній тариф на централізоване 
водовідведення , грн/м3  

25,06 

 


