
Інформація до відома споживачів КП «Теплоенергетик» КМР»! 

 
Повідомлення про намір встановити тарифи на послугу з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, для всіх категорій споживачів 

смт.Нове на 2022 рік. 

 
Відповідно до ст..4, ст..10 Закону України «Про житлово-комунальніпослуги» та ст.ст.13, 23 

Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»,  посилаючись на п.1, 2, 7 

«Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», затвердженого 

постановою КМУвід 01.06.2011 р. № 869 (в редакції постанов КМУ від 03.04.2019 р. № 291 та від 

10.06.2020 р. № 467)  КП «Теплоенергетик» КМР» повідомляє про наміри здійснення зміни тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення  для всіх категорій споживачів смт.Нове. 

          Станом на сьогоднішній день на підприємстві діють тарифи,  встановлені рішенням від  10 серпня 

2021 року №508 виконавчого комітету Кропивницької міської ради, а саме: 

 

 

 

 

Зміну діючих тарифів обумовлено: 

- Підвищенням прожиткового мінімуму з 2379,00  грн. до 2481,00 грн. – зростання на 4,3%. 

- Зростання коефіцієнту мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду на 12,5%, а також зростання 

коефіцієнтів співвідношень галузевої угоди ЖКГ з 01.06.2021 року.  

- Зростанням цін на паливо-мастильні матеріали,  куповані матеріали та на послуги сторонніх 

організацій. 

       З урахуванням вищевказаних чинників прогнозні розміри тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення (з ПДВ) становитимуть: 

  

 

 

 

       Структура прогнозованого тарифу зазначена в додатку 1  

 

     Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або 

електронному вигляді у термін з 20.08.2021 року по 27.08.2021 року включно за адресою: м. 

Кропивницький, вул. С. Гришина 23/16 або на електронну адресу E-mail:  VP_TEC@ukr.net 

 

Послуга Тариф, грн../м3 з урахуванням ПДВ 

Централізоване водопостачання 24,048 

Централізоване водовідведення 20,448 

Разом 44,496 

Послуга Тариф, грн../м3 з урахуванням ПДВ 

Централізоване водопостачання 56,39 

Централізоване водовідведення 69,06 

Разом 125,45 

mailto:VP_TEC@ukr.net


                                                                                                                           Додаток 1 

Структура прогнозованих тарифів на послугу з централізованого водопостачання  

          та централізованого водовідведення  для всіх категорій споживачів  

    КП «Теплоенергетик» КМР» ( смт.Нове) на 2022 рік  

 

 

Адміністрація КП «Теплоенергетик» КМР» 

Найменування показника 

Пргнозовані тарифи КП «Теплоенергетик» КМР» на 

централізоване водопостачання та водовідведення  

без ПДВ 

Водопостачання Водовідведення 
тис.грн. грн./ м3 тис.грн. грн./ м3 

електрична енергія 2624,73 10,25 1343,97 7,15 

Інші прямі матеріальні 

витрати 
512,75 2,00 324,26 1,72 

витрати на оплату праці  4257,09 16,62 4947,89 26,31 

єдинийвнесок на 

загальнообовязковедержавн

есоціальнестрахуванняпрац

івників 

936,56 3,66 1088,54 5,79 

амортизація 102,90 0,40 152,85 0,81 

інші прямі витрати  474,75 1,85 97,41 0,52 

Загальновиробничі витрати 1517,07 5,92 1181,19 6,28 

Адміністративні витрати 343,36 1,34 342,17 1,82 

Витрати на збут 207,77 0,81 105,99 0,56 

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ 10976,98 42,85 9584,27 50,96 

Планований прибуток 1061,38 4,14 1239,86 6,59 

Податок на прибуток 191,05 0,74 223,17 1,18 

На розвиток виробництва 650,79 2,54 825 4,39 

Прибуток 219,54 0,86 191,69 1,02 

ВСЬОГО ПРОГНОЗНИЙ 

ТАРИФ без ПДВ 
12038,36 46,99 10824,13 57,55 

ВСЬОГО 

ПРОГНОЗОВАНИЙ 

ТАРИФ з ПДВ 

56,39 69,06 


