
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

від 19.03.2021 року №71                                                       

Про встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення

   Розглянувши звернення Збаразького міського комунального підприємства “Збараж“ (вх.
№02 від 05.01.2021р,№ 03 від 05.01.2021р., № 36 від 20.01.2021р. № 76 від 18.03.2021р.),
керуючись Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869 “Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на комунальні послуги” (зі  змінами),  ст.  4 і  ст.  10 ЗУ “Про житлово
комунальні  послуги”,  ст.  28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
виконавчий комітет   Збаразької міської ради

                                                       ВИРІШИВ:

1.  Встановити  з  01.04.2021р.  тарифи  на  централізоване  водопостачання  та
водовідведення, що надаються Збаразьким міським комунальним підприємством «Збараж»
для всіх споживачів :

- тариф на послугу  з централізованого водопостачання 18,78 грн  з ПДВ за куб. м;
 - тариф на послугу з централізованого водовідведення 26,83 грн з ПДВ за куб.м.
2. Визнати такими, що втратили чинність попередньо прийняті рішення виконавчого

комітету щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
3.Затвердити плату  на послугу з централізованого водовідведення для фізичних осіб

(громадян) — 18,78 грн з ПДВ за куб.м...Покриття різниці між встановленим тарифом на
водовідведення та платою за послугу з водовідведення компенсувати із місцевого бюджету.

4. Затвердити структуру тарифів  (додаток 1).
5. Дане рішення оприлюднити на сайті Збаразької міської ради.
6.  Збаразькому  міському  комунальному  підприємству  “Збараж”  забезпечити

оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації. 

Збаразький міський голова                                      Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ПОГОДЖЕН

                                                                                                                       Додаток №1
                                                                                          до рішення виконавчого комітету
                                                                                                              №71 від 19.03.2021р.

                                                  Структура тарифу:

Статті витрат Витрати в грн на 
1 м. куб

централізованого
водопостачання

Витрати в грн на 
1 м. куб

централізованого
водовідведення

Виробнича собівартість 10,45 14,93

Прямі матеріальні витрати 4,72 5,64

послуги сторонніх підприємств з очиски стоків 
електроенергія
інші прямі матеріальні витрати

4,58
0,14

1,01
3,97
0,67

Прямі витрати на оплату праці 3,60 5,36

Інші прямі витрати, зокрема: 1,74

0,58
0,06
0,89
0,11
0,78

3,33
1,33

0,01
2,14
0,06
0,17
1,91

єдиний внесок на загальнообов’язкове 
соціальне страхування працівників
амортизація основних виробничих засобів
інші прямі витрати
              витрати на ремонт
              витрати на податки і збори
              витрати на оренду очисних споруд

Загальновиробничі витрати 0,40 0,60

Адміністративні витрати 4,13 5,91

Витрати на збут 1,04 1,48

Усього витрат повної собівартості 15,62 22,32

Плановий прибуток 0,03 0,03

Середньозважений тариф без ПДФ 15,65 22,35

ПДВ 20 % 3,13 4,47

Тариф з ПДВ 18,78 26,83
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