
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПЛАНОВАНУ ЗМІНУ ТАРИФУ НА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
                                                    (МІСТО)

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

 Структура тарифу на послуги з централізованого водовідведення  (проект)

№ п/пСтатті витрат

                   Витрати в грн. на 1 м3

                 для всіх споживачів

1 Прямі матеріальні витрати,в т.ч.: 4.63

 - паливно-мастильні матеріали 0.48

 - електроенергія 4.15

2 Прямі витрати на оплату праці 3.06

3 Інші прямі витрати в т.ч.: 3.10

 - внески на заробітну плату 0.67

-амортизація 0.20

-ремонтний фонд 0.12

-податки і збори (зем.податок) 0.05

-витрати на оренду майна 2.06

4 Загальновиробничі витрати 0,25

5 Адміністративні витрати 2,98

6 Витрати на збут 0,67

7

8

Інші витрати з операц.діяльності

Повна собівартість

0.00

14.69

9 Прибуток 0,09

10 Тариф 14.78

11 ПДВ 20 % 2.96

12 Тариф з ПДВ 17.74

На даний час діючий тариф   для населення -3 грн73 коп з ПДВ.(Тарифи були затверджені 
14.12.2010 року рішенням виконавчого комітету №484 та введені в дію з 15.12.2010 р.. За  перше
півріччя 2016 року збитки по водовідведенню становлять 97,9 т.грн. Основні причини перегляду 
тарифів – суттєве зростання вартості складових тарифу .                                                                   
За період з часу прийняття діючих тарифів (з 15.02.2010р.. до 01.07.2016р.) витрати  без ПДВ 
зросли на:  

а) мінімальну заробітну плату з 647 грн. до 1450 грн.,що складає  – 124 %;                                      
б) електроенергію з 0,668 грн. до 1,82 грн . за кВт – 172 %;                                                                 
в) дизельне пальне з 6,04 грн. до 14,36 грн. за літр – 138 %;                                                               
г) бензин А-80 з 6,13 грн. до 16,44 грн. за літр – 168 %;                                                                        
д) податки та збори з 3800 грн. до 4770 грн. 26 %;                                                                

Введені в дію очисні споруди.Відновідно збільшилась складова планового тарифу на 
водовідведення. Таким чином загальна витрата електроенергії на 1 м.куб.складає 4.15 грн в т.ч 



електроенергія на очисні споруди складає 2,44 грн на 1 м.куб. Також  збільшено плановий тариф
на оренду майна очисних споруд ,що складає 2.06 грн на 1 м.куб.

Зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо перегляду тарифів на послуги з 
водовідведення , 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 

   


