
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "____" __________ 2022 року                                                                           № _____ 
 

Про    встановлення   скоригованого тарифу  

на послугу з централізованого водопостачання,  

яка  надається     Інгульською       шахтою  

ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 

 

 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 житлово-

комунальні послуги", 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 звернення Інгульської шахти 

ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" від 28 січня 2022 року                         

№ 01-06/401 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 
 1. Встановити скоригований тариф на послугу з централізованого 

водопостачання, яка надається Інгульською шахтою ДП "Східний гірничо-

збагачувальний комбінат" за структурою тарифу, згідно з додатком у розмірах: 

 для населення — 24,84 грн/куб.м  (з ПДВ); 

 для бюджетних установ та інших споживачів - 24,84 грн/куб.м  (з ПДВ). 

 

 2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення  Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради від 23 лютого 2021 року № 96 "Про 

встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, яка 

надається Інгульською шахтою ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". 

 

 3. Це рішення набуває чинності з дня, наступного за днем його 

оприлюднення. 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Наталія Селіванова 35 61 53 



         

       Додаток 

       до рішення Виконавчого комітету  

       Кропивницької міської ради 

       "____" _______ 2022 року № ___ 
 

Структура скоригованого тарифу на послугу 

з централізованого водопостачання,                 яка надається Інгульською шахтою 

ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" 

 
 

№ 

з/п 

 
Найменування 

показників 

Централізоване 

водопостачання 

тис. грн 
на рік 

грн/куб.м 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 5 651,53 19,91 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 3 305,83 11,65 
1.1.1 електроенергія 3 073,60 10,83 

1.1.2 інші прямі матеріальні витрати   232,23 0,82 

1.2 прямі витрати на оплату праці 268,87  0,95 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 415,44 1,46 

1.3.1 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування працівників 

59,15 0,21 

1.3.2 амортизація основних засобів 227,20 0,80 
1.3.3 інші прямі витрати 129,02 0,45 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 1 661,39 5,85 

1.4.1 витрати на оплату праці 198,67 0,70 

1.4.2 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування працівників 

43,71 0,15 

1.4.3 інші витрати 1 419,01 5,00 
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 0,00 0,00 

3 Витрати на збут, у тому числі: 0,00 0,00 

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 

6 Повна собівартість 5 651,53 19,91 

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 226,06 0,79 

7.1 податок на прибуток 40,69 0,14 
7.2 дивіденди 0,00 0,00 

7.3 резервний фонд (капітал) 0,00 0,00 

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00 

7.5 інше використання прибутку (обігові кошти) 185,37 0,65 

8 Вартість централізованого водопостачання   5 877,59 20,70 

9 Тариф на централізоване водопостачання, грн/куб.м (з ПДВ) 24,84 

10 Обсяг реалізації, тис.куб.м
 
 283,879 

 

 

 

В. о. директора департаменту  

з питань економічного розвитку                                                 Тетяна ЛОМОВА 


