
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "13" грудня 2022 року № 917 

 

 
Про встановлення тарифів на послуги 

 з централізованого водопостачання та 

 централізованого водовідведення, які 

надаються КП "Теплоенергетик" КМР" 

 

 
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 

пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

пунктом 2 частини третьої статті 4 Закону України "Про житлово - комунальні 

послуги", постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня                

2011 року № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 

на комунальні послуги" (зі змінами та доповненнями), наказами Міністерства 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України                  

від 05 червня 2018 року № 130 "Про затвердження Порядку інформування 

споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 

обґрунтуванням такої необхідності", від 12 вересня 2018 року № 239 "Про 

затвердження 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", на підставі листа КП "Теплоенергетик" КМР" від                   

16 листопада  2022 року № 11- 2432/05 Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, які надаються КП "Теплоенергетик" КМР" 

споживачам (смт Нове), що не є суб'єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, зі 

структурою (додається) у наступних розмірах: 
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з централізованого водопостачання – 62,66 грн/куб. м (з ПДВ);  

з централізованого водовідведення – 69,47 грн/куб. м (з ПДВ). 

 

2. КП "Теплоенергетик" КМР" застосовувати з 01 січня 2023 року по                

31 грудня 2023 року тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення до  споживачів (смт. Нове), що не є 

суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, на рівні тарифів, які встановлені 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг для споживачів, що не є суб'єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення м. Кропивницького. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 3-6 рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 10 серпня 2021 року               

№ 508 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, які надаються КП "Теплоенергетик" та 

рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 січня  

2022 року № 36 "Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 10 серпня 2021 року № 508 "Про встановлення 

тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які 

надаються КП "Теплоенергетик". 

 

4. Рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року, але не раніше дня його 

оприлюднення. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юлія Волченко 35 61 53 



Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

"13" грудня 2022 року № 917 

 

Структура тарифів на послуги 

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,  

які надаються КП "Теплоенергетик" КМР" 
 

(без ПДВ) 

 

№ 

з/п 

 
Найменуванняпоказників 

Централізоване 

водопостачання 

Централізоване 

водовідведення 

тис.грн 

на рік 

грн/м
3
 тис.грн 

на рік 

грн/м
3
 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 12 398,81 50,07 9 945,78 55,27 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 4 819,17 19,46 2281,80 12,67 

1.1.1 електроенергія 3 953,22 15,96 1 960,93 10,89 

1.2 Прямі витрати на оплату праці 4 334,45 17,50 4 897,59 27,22 

1.3 Інші прямі витрати, у тому числі: 2 050,18 8,28 1 442,64 8,02 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

953,58 3,85 1 077,47 5,99 

1.3.2 амортизація 124,13 0,50 142,08 0,79 

1.3.3 інші прямі витрати 972,47 3,93 223,09 1,24 

1.4 Загальновиробничі витрати, у тому числі: 1 195,01 4,83 1 323,75 7,36 

1.4.1 витрати на оплату праці 818,93 3,31 929,57 5,17 

1.4.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

180,16 0,73 204,51 1,14 

1.4.3 амортизація     

1.4.4 інші витрати 195,92 0,79 189,67 1,05 

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 226,47 0,91 222,78 1,24 

2.1 витрати на оплату праці 176,42 0,71 174,9 0,98 

2.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

38,81 0,15 38,48 0,21 

2.3 амортизація     

2.4 інші витрати 11,24 0,05 9,4 0,05 

3 Витрати на збут, у тому числі:     

3.1 витрати на оплату праці     

3.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

    

3.3 інші витрати     

4 Інші операційні витрати     

5 Фінансові витрати     

6 Повна собівартість 12 625,28 50,98 10 168,56 56,51 

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 307,94 1,24 248,01 1,38 

7.1 податок на прибуток 55,43 0,22 44,64 0,25 

7.2 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)     

7.3 інше використання прибутку (обігові кошти) 252,51 1,02 203,37 1,13 

8 Вартість, тис. грн 12 933,22 52,22 10 416,57 57,89 

 

9 

Тарифи для споживачів, які не є 

суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання, водовідведення, 

грн/м
3
, (з ПДВ) 

62,66 69,47 

10 Обсяг реалізації, тис.м
3
 247,664 179,935 

 

 
 

Директор департаменту з 

питань економічного розвитку                                                Ніна РАХУБА 


