
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПЛАНОВАНУ ЗМІНУ ТАРИФУ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ

      МКП « Збараж» повідомляє, інформацію про заплановану зміну тарифу на водопостачання 
для опублікування на сайті Збаразької міської ради.Розрахунок тарифу на постачання холодної 
води для споживачів міста. Згідно розрахунку вартість 1м3 води становитиме:                                 
для всіх споживачів                                                                           

 Структура тарифу на послуги з централізованого постачання холодної води (проект)

№ п/пСтатті витрат

                   Витрати в грн. на 1 м3

                 для всіх споживачів

1 Прямі матеріальні витрати,в т.ч.: 3.64

 - паливно-мастильні матеріали 0.40

 - електроенергія 3.24

2 Прямі витрати на оплату праці 1.22

3 Інші прямі витрати в т.ч.: 1.13

 - внески на заробітну плату 0.26

-амортизація 0.11

-ремонтний фонд 0.27

-податки і збори 0.43

-витрати на перевірку якості .дезінфекцію
води.перевірка лічильників

0.06

4 Загальновиробничі витрати 0,16

5 Адміністративні витрати 1,88

6 Витрати на збут 0,42

7 Повна собівартість 8,45

8 Прибуток 0,40

9 Тариф 8,85

10 ПДВ 20 % 1,76

11 Тариф з ПДВ 10,61

 

На даний час діючий тариф   для населення  та інших споживачів -7 грн.57 коп з ПДВ.(Тарифи 
були затверджені 15.10.2014  року рішенням виконавчого комітету №156 та введені в дію з 
01.11.2014 р.  За перше півряччя 2016 року збитки по водопостачанню складають 18,9 тис. грн. 
Основні причини перегляду тарифів – суттєве зростання вартості складових тарифу .                   
За період з часу прийняття діючих тарифів (з  15.10.2014р по 01.07.2016р..) витрати  (без ПДВ) 
зросли на:  

а) мінімальну заробітну плату з 1218 грн. до 1450 грн.,що складає – 19,0 %;                                    
б) електроенергію з 1,18 грн до 1,82 грн. за кВт – 54,0 %;                                                                    
в) дизельне пальне з 13,33 грн. до 14,36 грн. за літр – 8,0%;                                                               



г) бензин А-80 з 13,33 грн.до 16,44 грн. за літр – 23,0 %;                                                                      
д) податки та збори з 68129 грн. до 81191 грн. – 19,0 %.                                                               

   Зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо перегляду тарифів на послуги з 
водопостачання , просимо надавати у письмовій формі протягом 15 днів з дня опублікування 
цього оголошення за адресою: вул..Б. Хмельницького,2 (Збаразька міська рада) або ж за 
номером телефону  2-20-03 (МКП «Збараж») чи електронною поштою mkpzbarazh@mail.ru           
Зауваження та пропозиції прийматимуться протягом 14 днів з часу опублікування даної 
інформації на сайті міської ради.                                                                                                            

Начальник  МКП   «Збараж»                                                           І.Г.Богайчук 


