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Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ  

 
від "____"_____________ 2021 року                                                                   №_______ 

 
       

Про встановлення 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 27  січня                        

2021 року № 01-05/384 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

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, згідно з додатком у наступних розмірах: 

для населення — 18,76 грн/куб. м (з ПДВ); 

для бюджетних установ  та  інших  споживачів  —  18,76  грн/куб. м                    

(з ПДВ). 
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2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 3 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 12 листопада 2019 року № 630                 

“Про встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання, 

яка надається Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо - збагачувальний 

комбінат”. 

 

3. Тариф на послугу з централізованого водопостачання, яка надається 

Інгульською шахтою ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, діє до 

31 грудня 2021 року. 

 

4. Рішення набуває чинності з моменту прийняття.  

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Волченко 35 61 54             



 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

"___"_________ 2021 року № ___ 

 

Структура 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/м3 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 4251,165 14,89 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 1917,560 6,72 

1.1.1 електроенергія 1740,800 6,10 

1.1.2 

витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання 

або очищення власних стічних вод іншими суб’єктами 

господарювання 

0,00 0,00 

1.1.3 витрати на реагенти 150,434 0,53 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 26,326 0,09 

1.2 прямі витрати на оплату праці 240,836 0,84 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 406,231 1,43 

1.3.1 
єдиний внесок на  загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працівників 
52,984 0,19 

1.3.2 амортизаційні відрахування 223,20 0,78 

1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,00 0,00 

1.3.4 інші прямі витрати 130,047 0,46 

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 1686,538 5,91 

1.4.1 витрати на оплату праці 195,324 0,68 

1.4.2 
єдиний внесок на  загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування працівників 
42,971 0,15 

1.4.3 амортизаційні відрахування 0,00 0,00 

1.4.4 інші витрати 1448,243 5,07 

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 4251,165 14,89 

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 212,558 0,74 

7.1 податок на прибуток 38,260 0,13 

7.2 дивіденди 89,275 0,31 

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) 85,023 0,29 

8 Вартість централізованого водопостачання, тис. грн 4463,723 

9 Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3 (з ПДВ) 18,76 

10 Обсяг реалізації, м3 285 577 

 

Директор департаменту - начальник  

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій                                                 Ніна РАХУБА 


	Про встановлення тарифу на послугу

