
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про намір КП ВУВКГ здійснити коригування діючих тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення. 

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги» із внесеними до неї змінами, про 

затвердження змін до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-

комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її 

необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 08.09.2017 № 234, передбачено коригування тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення до розмірів економічно 

обґрунтованих витрат. 

 Підставою для коригування тарифів на  централізоване водопостачання та 

водовідведення є підвищення ціни на електричну енергію з 01 листопада 2021 р. та 

збільшення мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

 

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення 

Встановлені рішенням 

виконавчого комітету 

Конотопської міської 

ради від 24.02.2021 № 76. 

Прокориговані 

Відсоток змін 

Вартість 1 м.куб, грн. Вартість 1 м.куб, грн. 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 

Водопостачання  10,79 12,95 15,10 18,12 40,0 

Водовідведення 15,43 18,52 19,93 23,92 29,2 

 

Обґрунтування причин коригування тарифу 

Метою коригування тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у 

зв’язку із зростанням цін на енергоносії, підвищенням мінімальної заробітної плати та 

прожиткового мінімуму. 

Зростання собівартості послуг водопостачання та водовідведення обумовлюється 

постійним зростанням елементів витрат. В першу чергу підприємству необхідно  

сплачувати податки, виплачувати заробітну плату, проводити оплату за спожиту  

електроенергію, а також здійснювати  придбання матеріалів, необхідних для  

безперервного процесу подачі води місту і відведенню стоків.  

На  підставі аналізу виконання тарифних розцінок по доходам та витратам КП 

ВУВКГ за 10 місяців 2021 року, слід зазначити, що в значній мірі збільшились фактичні 

витрати в порівнянні з витратами, закладеними в діючий тариф: 

- підвищилася ціна на електричну енергію на 65,4% (з 01.11.2021 р. вартість 1 кВт.год. 

складає 5,84 грн. з ПДВ, у діючому тарифі – 3,53 грн. з ПДВ за 1 кВт.год.); 

- збільшилися витрати на послуги підкачки води та перекачки стоків сторонніми 

організаціями у зв’язку з підвищенням цін на електричну енергію на 37,0%; 

- витрати на оплату праці зросли  у зв’язку з підвищенням з грудня 2021р. рівня 

мінімальної заробітної плати (з 6000 грн. у січні 2021 року до 6500 грн. з грудня 

2021р.) та прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 2270 грн. у січні 2021 року 

до 2481 грн. з грудня 2021р.).  

Отже, діючі на сьогоднішній день тарифи, не відшкодовують витрат, які несе 

підприємство, та не в змозі забезпечити виконання його завдань та цілей про що свідчить 

економічний аналіз фактичних та планових витрат.  
               Зауваження і пропозиції приймаються протягом 10 календарних днів з дня 

оприлюднення інформації за адресою: вул. Генерала Тхора,31 м. Конотоп, 41600, е-mail:  

konotop_voda@i.ua. 

Директор КП ВУВКГ                             Сергій Єфімов



Порівняльна характеристика структури тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення 

Показник 

Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення 

Діючий  

тариф  

Тариф, що 

коригується 

 Діючий  

тариф  

Тариф, що 

коригується 

 

тис.грн.  

на рік 
грн./ 

м.куб. 

тис.грн.  

на рік 
грн./ 

м.куб. 

% 

змін 

тис.грн.  

на рік 
грн./ 

м.куб. 

тис.грн.  

на рік 
грн./ 

м.куб. 

% 

змін 

1. Виробнича собівартість усього, в тому числі: 23781,55 9,76 33092,28 13,58 39,2 24771,78 13,88 31878,92 17,87 28,7 

1.1. прямі матеріальні витрати, у тому числі: 8596,83 3,53 14162,96 5,81 64,7 2067,64 1,16 3406,27 1,91 64,7 

1.1.1. електроенергія 8596,83 3,53 14162,96 5,81 64,7 2067,64 1,16 3406,27 1,91 64,7 

1.2. прямі витрати на оплату праці 6167,41 2,53 7821,38 3,21 26,8 12852,58 7,20 16307,14 9,14 26,9 

1.3. інші прямі витрати, у тому числі: 1813,01 0,75 2220,52 0,92 22,5 3580,54 2,01 4543,79 2,55 26,9 

1.3.1. єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування працівників 

1356,83 0,56 1720,70 0,71 26,8 2827,57 1,58 3587,57 2,01 26,9 

1.3.2. амортизація виробничих основних засобів та  

нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з  

наданням послуги 

332,6 0,14 332,60 0,14 0,0 208,69 0,12 208,69 0,12 0,0 

1.3.3. підкачка води сторонніми організаціями/перекачка стоків 123,58 0,05 167,21 0,07 35,3 544,28 0,31 747,53 0,42 37,3 

1.4. загальновиробничі витрати 7204,30 2,95 8887,41 3,64 23,4 6271,02 3,51 7621,72 4,27 21,5 

2. Адміністративні витрати 1989,87 0,82 2968,63 1,22 49,2 2220,76 1,24 2975,05 1,67 34,0 

4. Інші операційні витрати (та інші) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

6. Усього витрат повної собівартості 25771,42 10,58 36060,91 14,80 40,0 26992,54 15,13 34853,97 19,54 29,2 

7. Планований прибуток - - - - - - - - - - 

8. Середньозважений тариф (без податку на додану вартість) - 10,58 - 14,80 40,0 - 15,13 - 19,54 29,2 

9. Обігові кошти (2%) 515,43 0,21 721,22 0,30 40,0 539,85 0,30 697,08 0,39 29,2 

10. Податок на додану вартість (20%) - 2,16 - 3,02 40,0 - 3,09 - 3,99 29,2 

11. Середньозважений тариф (з податком на додану вартість) - 12,95 - 18,12 40,0 - 18,52 - 23,92 29,2 

 

 



 


