
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "_____" _____________ 2018 року № ______

м.Кропивницький

Про встановлення тарифу на послугу з
централізованого водопостачання, яка 
надається  Інгульською  шахтою
ДП “Східний гірничо-збагачувальний
комбінат”

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2  п.  “а” 
ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 31, 32 
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”, 
наказом  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-
комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про 
затвердження  Порядку  доведення  до  споживачів  інформації  про  перелік 
житлово-комунальних  послуг,  структур  цін/тарифів,  зміну  цін/тарифів  з 
обґрунтуванням  її  необхідності  та  про  врахування  відповідної  позиції 
територіальних  громад”,  на  підставі  звернення  Інгульської  шахти 
ДП “Східний  гірничо-збагачувальний комбінат”  від  10  липня  2018  року 
№ 01-05/2825 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В:

1. Встановити тариф на послугу з централізованого водопостачання, 
яка  надається  Інгульською  шахтою  ДП  “Східний  гірничо-збагачувальний 
комбінат”, у наступних розмірах:
        для населення — 13,44 грн/куб.м (з ПДВ);
       для бюджетних установ та інших споживачів — 16,06 грн/куб.м (з ПДВ).



2

2.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  пункти  1,  3  рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 грудня 2017 року 
№  610  “Про  встановлення  тарифу  на  послугу  з  централізованого 
водопостачання,  яка  надається  Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-
збагачувальний комбінат”.

3. Рішення набуває чинності через 15 днів після оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації.

Міський голова  А. Райкович

Москаленко 24 47 74   



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "28" грудня 2017 року № 610

м.Кропивницький

Про встановлення тарифу на послугу з
централізованого водопостачання, яка 
надається  Інгульською  шахтою
ДП “Східний гірничо-збагачувальний
комбінат”

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст. 28 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 31, 32 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”,  на  підставі 
звернення Інгульської шахти ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 
від  01 вересня 2017 року № 01-05/3672 Виконавчий комітет Міської  ради 
міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В:

1.  Встановити  з  01  лютого  2018  року  тариф  на  послугу  з 
централізованого  водопостачання,  яка  надається  Інгульською  шахтою 
ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, у наступних розмірах:
        для населення — 10,668 грн/куб.м (з ПДВ);
       для бюджетних установ та інших споживачів — 16,06 грн/куб.м (з ПДВ).

2.  Погодити  структуру  тарифу  на  послугу  з  централізованого 
водопостачання, яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-
збагачувальний комбінат”, згідно з додатком.

3. Інгульській шахті ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” 
повідомити  споживачів  про  зміну  вартості  послуги  з  централізованого 
водопостачання у відповідності з чинним законодавством.

4.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  пункти  1,  2,  3  рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 07 травня 2015 року 
№  243  “Про  встановлення  тарифу  на  послугу  з  централізованого 
водопостачання,  яка  надається  Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-
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збагачувальний комбінат” та рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 28 грудня 2016 року № 703 “Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 07 травня 2015 року 
№  243  “Про  встановлення  тарифу  на  послугу  з  централізованого 
водопостачання, яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-
збагачувальний комбінат”.

Міський голова  А. Райкович

Москаленко 24 34 93       



№ 610

1 2 3 4
308,078

1 12,73
1.1 5,56

1.1.1 4,97
1.1.2 115,518 0,37

1.1.3 68,345 0,22
1.2 513,978 1,67
1.3 468,805 1,52

1.3.1 113,075 0,37
1.3.2 243,600 0,79
1.3.3 112,130 0,36
1.4 3,99
2 0,000 0,00
3 0,000 0,00
4 0,000 0,00
5 0,000 0,00
6 12,73
7 196,452 0,64

16,06

Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
28 грудня 2017

Структура тарифу на послугу з централізованого водопостачання, яка надається
Інгульською шахтою ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

№ з/п Найменування показників тис. грн на рік грн/куб.м

Обсяг реалізації (куб.м)
Виробнича собівартість, в т.ч.: 3 929,037
Прямі матеріальні витрати, в т.ч.: 1 714,663
електроенергія 1 530,800
витрати на реагенти
матеріали, запчастини та інші матеріальні 
ресурси (ремонти)
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати, в т.ч.:
відрахування на соціальні заходи
амортизаційні відрахування
інші прямі витрати
Загальновиробничі витрати 1 231,591
Адміністративні витрати
Витрати із збуту
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Повна собівартість 3 929,037
Розрахунковий прибуток

Вартість централізованого водопостачання за 
відповідним тарифом, тис.грн 4 125,489
Тариф на централізоване водопостачання        
 (з ПДВ), грн/куб.м

Заступник начальника управління економіки А. Пузакова



Доопрацьовано 28.09.2018

У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "_____" _____________ 2018 року № ______

м.Кропивницький

Про встановлення тарифу на послугу з
централізованого водопостачання, яка 
надається  Інгульською  шахтою
ДП “Східний гірничо-збагачувальний
комбінат”

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2  п.  “а” 
ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7, 31, 32 
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”, 
наказом  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-
комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 “Про 
затвердження  Порядку  доведення  до  споживачів  інформації  про  перелік 
житлово-комунальних  послуг,  структур  цін/тарифів,  зміну  цін/тарифів  з 
обґрунтуванням  її  необхідності  та  про  врахування  відповідної  позиції 
територіальних  громад”,  на  підставі  звернення  Інгульської  шахти 
ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” від 11 вересня 2018 року 
№ 01-03/3795 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В:

1. Встановити тариф на послугу з централізованого водопостачання, 
яка  надається  Інгульською  шахтою  ДП  “Східний  гірничо-збагачувальний 
комбінат” за структурою тарифу, що додається, у наступних розмірах:
        для населення — 13,44 грн/куб.м (з ПДВ);
       для бюджетних установ та інших споживачів — 21,53 грн/куб.м (з ПДВ).
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2.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  пункти  1,  2,  3  рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 грудня 2017 року 
№  610  “Про  встановлення  тарифу  на  послугу  з  централізованого 
водопостачання,  яка  надається  Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-
збагачувальний комбінат”.

3. Рішення набуває чинності через 20 днів після оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації.

Міський голова  А. Райкович

Москаленко 24 47 74   



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
«___»______________2018
№ ____

Структура тарифу на послугу з централізованого водопостачання, яка надається
Інгульською шахтою ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

№ з/п Найменування показників тис. грн на рік грн/куб.м
1 2 3 4

Обсяг реалізації (куб.м) 308,078
1 Виробнича собівартість, в т.ч.: 17,09

1.1 Прямі матеріальні витрати, в т.ч.: 6,66
1.1.1 електроенергія 5,56
1.1.2 витрати на реагенти 272,493 0,88

1.1.3 68,345 0,22
1.2 Прямі витрати на оплату праці 902,642 2,93
1.3 Інші прямі витрати, в т.ч.: 554,311 1,79

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 198,581 0,64
1.3.2 амортизаційні відрахування 243,600 0,79
1.3.3 інші прямі витрати 112,130 0,36
1.4 Загальновиробничі витрати 5,71
2 Адміністративні витрати 0,000 0,00
3 Витрати із збуту 0,000 0,00
4 Інші операційні витрати 0,000 0,00
5 Фінансові витрати 0,000 0,00
6 Повна собівартість 17,09
7 Розрахунковий прибуток 263,506 0,85

21,53

Директор департаменту-начальник управління 
економіки департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій А. Паливода

5 270,121
2 054,838
1 714,000

матеріали, запчастини та інші матеріальні 
ресурси (ремонти)

1 758,330

5 270,121

Вартість централізованого водопостачання за 
відповідним тарифом, тис. грн на рік 5 533,627
Тариф на централізоване водопостачання       
(з ПДВ), грн/куб.м
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