
  Додаток 2 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

РОЗРАХУНОК  

повної собівартості та тарифу на послугу з централізованого водопостачання 

(без податку на додану вартість) 

№  

з/п 

Показник Код 
рядка 

Показники 

усього,  
тис. грн 

грн/куб. м 

А Б В 1 2 

1 Виробнича собівартість, усього, 
зокрема: 

1 1853,2 17,88 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2   

1.1.1 покупна вода 3   

1.1.2 покупна вода у природному стані 4   

1.1.3 електроенергія 5 776,3 7,49 

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 6 19,0 0,18 

1.2 прямі витрати на оплату праці 7 506,6 4,89 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 8   

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 
працівників 

9 111,3 1,08 

1.3.2 амортизація основних виробничих засобів 
та нематеріальних активів, безпосередньо 
пов'язаних із наданням послуги 

10 30,6 0,30 

1.3.3 інші прямі витрати 11 189,4 1,82 

1.4 загальновиробничі витрати,всього 

зокрема: 

12 220,0 2,12 

 фонд зарплати 13 98,1 0,94 

 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 
працівників 

14 21,6 0,21 

 Електроенергія на освітлення 15 7,6 0,07 

2 Адміністративні витрати,всього 

В т.ч.: 

16 399,4 3,86 

 

  фонд зарплати 17 327,0 3,16 

 відрахування на загальнообов’язкове 18 71,9 0,69 



соціальне страхування 

3 Витрати на збут, всього, 

зокрема 

19 201,8 1,95 

 витрати на оплату праці персоналу, 
пов'язані зі збутом послуг 

20 141,3 1,36 

 відрахування на загальнообов’язкове 
соціальне страхування 

21 31,1 

 

0,300 

4 Інші операційні витрати 22   

5 Фінансові витрати 23   

6 Витрати повної собівартості, усього 24 2454,4 23,69 

7 Витрати на відшкодування втрат 25   

8 Планований прибуток 26   

8.1 податок на прибуток 27   

8.2 чистий прибуток, зокрема: 28   

8.2.1 дивіденди 29   

8.2.2 резервний фонд (капітал) 30   

8.2.3 Виробничі інвестиції на розвиток 
виробництва питної води (виробничі 
інвестиції) 

31   

8.2.4 інші виробничі інвестиції 32   

8.2.5 інше використання прибутку 33   

9 Вартість водопостачання споживачам за 
відповідними тарифами 

34 2454,4 23,69 

10 Обсяг водопостачання, тис. куб. м 35   

11 Обсяг реалізації, тис. куб. м 36 103,6  

12 Тариф 37  23,69 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 3 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

Розрахунок тарифів на послуги централізованого водопостачання 

по категоріям споживачів  

 

Показники Одиниця 
виміру 

Всього по 
підприємству 

в т.ч. 

населення бюджетні 
організації 

інші 
споживачі 

Повна собівартість 
послуг 

грн./куб.м  23,69 23,69 23,69 

Тариф без ПДВ грн./куб.м  23,69 23,69 23,69 

Рентабельність %   15 25 

Тариф з рентабельністю 
без ПДВ  

грн./куб.м   27,24 29,61 

Тариф з ПДВ грн./куб.м  28,43 32,69 35,53 

Обсяг послуг з 
централізованого 
водопостачання 

тис.куб.м 103,6 99,8 2,7 1,1 

Дохід від надання 
послуг з 
централізованого 
водопостачання без 
ПДВ 

грн. 2470380,00 2364260,00 73550,00 32570,00 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 



 Додаток 4 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК  

повної собівартості та тарифу на послугу з централізованого водовідведення 

(без податку на додану вартість) 

№  

з/п 

Показник Код 
рядка 

Показники 

усього,  
тис. грн 

грн/куб. м 

А Б В 1 2 

1 Виробнича собівартість, усього, 
зокрема: 

1 1265,6 89,76 

 

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2   

1.1.1 покупна вода 3   

1.1.2 покупна вода у природному стані 4   

1.1.3 електроенергія 5 87,4 6,20 

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 6 14,5 1,03 

1.2 прямі витрати на оплату праці 7 808,0 57,30 

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 8   

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 
працівників 

9 177,8 12,61 

1.3.2 амортизація основних виробничих 
засобів та нематеріальних активів, 
безпосередньо пов'язаних із наданням 
послуги 

10 13,7 0,97 

1.3.3 інші прямі витрати 11 6,3 0,45 

1.4 загальновиробничі витрати,всього 

зокрема: 

12 157,9 11,20 

 фонд зарплати 13 77,6 5,50 

 єдиний внесок на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування 
працівників 

14 17,1 1,21 

 Електроенергія на освітлення 15 3,8 0,27 



2 Адміністративні витрати,всього 

В т.ч.: 

16 317,4 22,51 

  фонд зарплати 17 260,2 18,45 

 відрахування на загальнообов’язкове 
соціальне страхування 

18 57,2 4,06 

3 Витрати на збут, всього, 

зокрема 

19 144,2 10,23 

 витрати на оплату праці персоналу, 
пов'язані зі збутом послуг 

20 112,8 8,00 

 відрахування на загальнообов’язкове 
соціальне страхування 

21 24,8 1,76 

4 Інші операційні витрати 22   

5 Фінансові витрати 23   

6 Витрати повної собівартості, 
усього 

24 1727,2 122,50 

7 Витрати на відшкодування втрат 25   

8 Планований прибуток 26   

8.1 податок на прибуток 27   

8.2 чистий прибуток, зокрема: 28   

8.2.1 дивіденди 29   

8.2.2 резервний фонд (капітал) 30   

8.2.3 Виробничі інвестиції на розвиток 
виробництва питної води (виробничі 
інвестиції) 

31   

8.2.4 інші виробничі інвестиції 32   

8.2.5 інше використання прибутку 33   

9 Вартість водовідведення споживачам 
за відповідними тарифами 

34  122,50 

10 Обсяг водовідведення, тис. куб. м 35  14,1 

11 Обсяг реалізації, тис. куб. м 36  1727,2 

12 Тариф 37  122,50 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 



Додаток 5 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

 

Розрахунок тарифів на послуги централізованого водовідведення 

по категоріям споживачів  

 

Показники Одиниця 
виміру 

Всього по 
підприємству 

в т.ч. 

населення бюджетні 
організації 

інші 
споживачі 

Повна собівартість послуг грн./куб.м  122,50 122,50 122,50 

Тариф без ПДВ грн./куб.м  122,50 122,50 122,50 

Рентабельність %   15 25 

Тариф з рентабельністю 
без ПДВ 

грн./куб.м   140,88 153,13 

Тариф з ПДВ  грн./куб.м  147,00 169,05 183,75 

Обсяг послуг з 
централізованого 
водовідведення 

тис.куб.м 14,1 12,0 1,9 0,2 

Дохід від надання послуг 
з централізованого 
водовідведення без ПДВ 

грн.  

1768298,00 

 

1470000,00 

 

267672,00 

 

30626,00 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 6 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

 

Розрахунку вартості електричної енергії на технологічні потреби для надання послуг з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на плановий період 

 

Структурний 
підрозділ 
підприємства 

Код 
рядк
а 

Подача 
води, 
пропуск 
стоків 

Загальн
овироб
ничі 
норми 
питоми
х 
витрат 

Витра
ти 
актив
ної 
електр
оенерг
ії 

Тариф за 
1 кВт·год 
активної 
електрое
нергії (I 
чи II 
клас), без 
ПДВ* 

Варт
ість 
акти
вної 
елек
трое
нергі
ї, без 
ПДВ 

Вит
рат
и 
реак
тив
ної 
елек
трое
нерг
ії 

Тариф за 
1 

кВАр·го
д 
реактивн
ої 
електрое
нергії, 
без ПДВ 

Варт
ість 
реак
тивн
ої 
елек
трое
нергі
ї, без 
ПДВ 

Вартість 
електрое
нергії на 
технологі
чні 
потреби, 
без ПДВ 

тис. 
куб. м 

кВт·год
/куб. м 

тис. 
кВт·го
д 

коп. тис. 
грн 

тис. 
кВА
р·го
д 

коп. тис. 
грн 

тис. грн 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з 
централізованого водопостачання 

 

КП «Салтів 
водоканал» 

001 103,6 2,958 306,45 2,081549 637,9 6,7 1,35073 9,0 646,9 

 002          

Усього на послугу з 
централізованого 
водопостачання 

003 103,6 2,958 306,45 2,081549 637,9 6,7 1,35073 9,0 646,9 

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водовідведення 

КП «Салтів 
водоканал» 

004 14,1 2,448 34,52 2,081549 71,85 0,7 1,35073 0,95 72,8 

 005          

Усього на послугу з 
централізованого 
водовідведення 

006 14,1 2,488 34,52 2,081549 71,85 0,7 1,35073 0,95 72,8 

 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 



 

 Додаток 7 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК 

загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення 

Статті витрат Водопостачання Водовідведення 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Фонд заробітної плати 98,1 0,9469 77,6 5,5035 

Внески на загальнобов’язкове соціальне 
страхування 

21,6 0,2085 17,1 1,2128 

Витрати на придбання паливно-

мастильних матеріалів 

13,7 0,1322 9,7 0,6879 

Амортизація основних засобів(будівлі) 1,4 0,0135 1,3 0,0922 

Освітлення 7,6 0,0734   

Сплата податків та зборів 26,5 0,2558 14,2 1,0071 

Витрати на поштові послуги 1,7 0,0164 1,2 0,0851 

Витрати на послуги зв’язку 2,1 0,0203 1,4 0,0993 

Витрати на заміну електролічильника     

Витрати на службові відрядження 0,6 0,0058 0,4 0,0284 

Витрати на придбання канцтоварів     

Витрати на заправку катріджів 0,4 0,0039 0,3 0,0213 

Витрати на водопостачання та вивізТПВ і 
УТ 

0,7 0,0068 0,5 0,0355 

Витрати на послуги з програмного 
забезбечення 

9,6 0,0927 6,6 0,0071 

Витрати на підписку пер. видань 6,7 0,0647 4,9 0,1702 

Витрати на об’яви в газетах 0,1 0,0010 0,1 0,0071 



Витрати на навчання по охороні праці     

Інвентаризація викидів в атм.повітря 8,3 0,0801 2,4 0,1702 

Витрати на страхування автомобілів 0,2 0,0019 0,2 0,0142 

Витрати на оформлення дозволу на 
викиди в атм.повітря 

5,8 0,056 4,3 0,3050 

Витрати на судовий збір (боржники) 13,6 0,1313   

Витрати на розрахунково-касове 
обслуговування 

1,3 0,0125 0,9 0,0638 

Видатки на адвоката,судові збори   9,4 0,6667 

Штрафи   1,2 0,0851 

Реєстрація каб.відходів   2,4 0,1702 

Інвентаризація викидів в атм.повітря   1,8 0,1277 

В С Ь О Г О 220,0 2,1236 157,9 11,19686 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 8 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК 

адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення 

Статті витрат Водопостачання Водовідведення 

всього 

 (тис. грн. ) 

на 1 м. 
куб.  

(грн.) 

всього 

 (тис. грн. 
) 

на 1 м. куб.  

(грн.) 

 Адміністративні витрати всього 399,4 3,86 317,4 22,51 

Витрати на оплату праці 327,0 3,16 260,2 18,45 

Внески на загальнообов’язкове соціальне 
страхування 

71,9 0,69 57,2 4,03 

Амортизація основних засобів 0,5 0,01 0 0 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 9  

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК 

витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення 

Статті витрат Водопостачання Водовідведення 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Фонд заробітної плати 141,3 1,3638 112,8 8,00 

Внески на загальнобов’язкове 
соціальне страхування 

31,1 0,3001 24,8 1,76 

Витрати на службові відрядження 0,1 0,0009 0,1 0,007 

Витрати на послуги банку 8,2 0,0791 5,5 0,39 

Витрати на придбання ТМЦ та ПММ 1,1 0,0106 0,7 0,0496 

Амортизація основних засобів 20,0 0,1930 0,3 0,0212 

В С Ь О Г О 201,8 1,95 144,2 10,23 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 10 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК 

інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення 

 

Статті витрат Водопостачання Водовідведення 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Операційні витрати, 

зокрема 

    

     

     

В С Ь О Г О 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

Примітка: Витрат пов’язаних з списанням безнадійної дебіторської заборгованості, знецінення 
запасів, застосування яких втратило економічну недоцільність, втрат від операційних курсових 
різниць, витрат на утримання сфери соціально-культурного призначення, витрати на дослідження і 
розробки не було. 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 11  

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК  

фінансових витрат 

централізованого водовідведення 

Статті витрат Водопостачання Водовідведення 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Всього 

(тис.грн.) 

На 1 

Куб.м 

Фінансові  витрати, 

зокрема 

    

     

     

В С Ь О Г О 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

Примітка: Отриманих відсотків від займів по векселям, облігаціям, а також короткостроковим та 
довгостроковим зобов’язанням, на які нараховуються відсотки не було. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 12  

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

РОЗРАХУНОК 

прибутку від надання послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

Показники Водопостачання Водовідведення 

Планові 
показники 

надання 

послуг 

(тис.куб.м) 

Тариф 

(грн./куб.м) 
Всього 

(тис.грн) 
Планові 

показники 

надання 

послуг 
(тис.куб.м) 

Тариф 

(грн./куб.м) 
Всього 

(тис.грн) 

Дохід від надання 
послуг,всього 

зокрема 

  2470,4   1768,3 

Населенню 99,8 23,69 2364,3 12,0 122,50 1470,0 

Бюджетні установи 2,7 27,24 73,5 1,9 140,88 267,7 

Іншим споживачам 1,1 29,61 32,6 0,2 153,13 30,6 

Собівартість послуг   2454,4   1727,2 

Прибуток від 
надання послуг 

  16,0   41,1 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 13 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

  

РОЗРАХУНОК ВТРАТ 

розрахунку втрат суб'єктів господарювання у сфері водопостачання та водовідведення, які 
виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення для відповідної категорії споживачів, 
встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування* 

1. Водопостачання 

Показники Один. 
Вимір. 

Категорії споживачів Разом 

Населення Бюджет Інші 
Об’єм наданих 

послуг за 

___ міс.20__року 

 

Куб.м 

    

Плановий тариф Грн./куб.м     

Діючий тариф Грн./куб.м     

Різниця в 
тарифах 

Грн./куб.м     

Сума  втрат Грн.     

       

2. Водовідведення 

Показники Один. 
Вимір. 

Категорії споживачів Разом 

Населення Бюджет Інші 
Об’єм наданих 

послуг за 

6 міс.2021року 

 

Куб.м 

    

Плановий тариф Грн./куб.м     

Діючий тариф Грн./куб.м     

Різниця в 
тарифах 

Грн./куб.м     

Сума  втрат Грн.     

  

Примітка: Втрат у сфері водопостачання та водовідведення протягом періоду розгляду розрахунків 
тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для 
відповідної категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого 
самоврядування не виникло 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 

https://законодавство.com/laws/file/text/68/f479183n445.doc


 Додаток 14 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

РІЧНОГО ПЛАН 

надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 
12 місяців з 2021 -2022 рік 

№  

з/п 

Показники Код 
рядка 

Значення, тис. куб. м 

фактично передбачено 
чинним 
тарифом 

плановий 
період  2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

попередній 
2019 рік до 
базового 
_2020  рік 

базовий 
період 
2020 рік 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

1 Обсяг I підйому води, 
усього, зокрема: 

1 128,9 140,2 145,3 5,1 145,3 103,6 103,6 

1.1 поверхневий водозабір 2        

1.2 підземний водозабір 3 128,9 140,2 145,3 5,1 145,3 103,6 103,6 

1.3 покупна вода 4        

1.4 покупна вода в 
природному стані 

5        

2 Витрати води 
технологічні до II 
підйому 

6        

3 Втрати води 
технологічні до II 
підйому 

7        

4 Обсяг реалізації води 
до II підйому 

8 104,6 102,7 103,6 0,9 103,6 103,6 103,6 

5 Подано води в мережу 
(II підйом), усього 

9 128,9 140,2 145,3 5,1 145,3 103,6 103,6 

5.1 зокрема: покупна 
питна вода 

10        

6 Витрати питної води 
після II підйому, 
усього, зокрема: на 
потреби: 

11 104,6 102,7 103,6 0,9 103,6 103,6 103,6 

6.1 водопровідного 
господарства 

12 104,6 102,7 103,6 0,9 103,6 103,6 103,6 

6.2 каналізаційного 
господарства 

13 104,6 102,7 103,6 0,9 103,6 103,6 103,6 

7 Втрати та необліковані 
витрати питної води 
після II підйому 

14 24,3 37,5 41,7 4,2 41,7   

8 Обсяг реалізації 15 104,6 102,7 103,6 0,9 103,6 103,6 103,6 



послуг 
централізованого 
водопостачання, 

зокрема: 
8.1 населенню 16 99,8 97,3 99,8 2,5 99,8 99,8 99,8 

8.2 іншим ВКГ 17 3,6 4,2 2,7 1,5 2,7 2,7 2,7 

8.3 іншим споживачам 18 1,2 1,2 1,1 0,1 3,8 3,8 3,8 

9 Обсяг пропуску 
стічних вод через 
очисні споруди, усього 

19 14,6 14,1 14,1 0 14,1 14,1 14,1 

9.1 зокрема: біологічна 
очистка стоків 

20        

10 Обсяг реалізації 
послуг з 
централізованого 
водовідведення, 
усього, зокрема: 

21 14,6 14,1 14,1 0 14,1 14,1 14,1 

10.

1 

населенню 22 11,5 10,9 12,0 1,1 12,0 12,0 12,0 

10.

2 

іншим ВКГ 23 2,9 3,1 1,9 1,2 1,9 1,9 1,9 

10.

3 

іншим споживачам 24 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 15 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

ІНФОРМАЦІЯ  
про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з централізованого 

водопостачання  

(загальна характеристика виконавця послуги з централізованого водопостачання) 

№  
з/п 

Показники 2019 

(факт.) 
2020 

(факт.) 
Передбачено 
чинними 
тарифами 

Плановий 
період 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальна довжина водопровідних 
мереж*, км: 

61,3 61,3 61,3 61,3 

1.1 з них водоводів     

1.2 вуличної водопровідної мережі     

1.3 внутрішньоквартальної та 
внутрішньодворової мережі 

    

2 Піднято води насосними станціями (I 
підйом), тис. куб. м 

140,2 145,3 103,6 103,6 

3 Відпущено води стороннім 
підприємствам, тис. куб. м 

4,2 2,7 2,7 2,7 

4 Поставлено води сторонніми 
підприємствами, тис. куб. м 

4,2 2,7 2,7 2,7 

5 Витрати води на технологічні потреби, 
тис. куб. м 

    

6 Втрати води на технологічні потреби, 
тис. куб. м 

    

7 Подано води в мережу (II підйом), тис. 
куб. м 

140,2 145,3 103,6 103,6 

8 Втрати та необліковані витрати води 
під час транспортування, тис. куб. м 

37,5 41,7   

9 Витрати води на технологічні та 
господарські потреби після II підйому, 
тис. куб. м, зокрема: 

102,7 103,6 103,6 103,6 

9.1 на потреби водопровідного 
господарства, тис. куб. м 

102,7 103,6 103,6 103,6 

9.2 на потреби каналізаційного 
господарства, тис. куб. м 

102,7 103,6 103,6 103,6 

10 Обсяги надання послуги з 
централізованого водопостачання 
споживачам, тис. куб. м, зокрема для: 

102,7 103,6 103,6 103,6 

10.1 суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, тис. 
куб. м 

    



10.2 інших споживачів, які не є суб'єктами 
господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, тис. 
куб. м, зокрема: 

    

10.2.1 для населення, тис. куб. м 97,3 99,8 99,8 99,8 

10.2.2 бюджетних установ та організацій, тис. 
куб. м 

4,2 2,7 2,7 2,7 

10.2.3 інших споживачів, тис. куб. м 1,2 1,1 1,1 1,1 

11 Вартість реалізації послуги з 
централізованого водопостачання (без 
ПДВ) за відповідними тарифами, тис. 
грн 

                    

1345,9 

 

1728,1               

 

2470,4 

 

2470,4 

12 Повна собівартість послуги з 
централізованого водопостачання**, 
тис. грн 

1950,7 2010,4 2454,4 2454,4 

13 Розрахунковий прибуток**, тис. грн -604,8 -282,3 +16,0 +16,0 

14 Середньозважений тариф (без ПДВ) на 
послугу з централізованого 
водопостачання, грн/куб. м 

15,0 22,12 23,69 23,69 

15 Фактичні втрати та необліковані 
витрати води, % 

26,7 28,7 28,7 28,7 

16 Нормативні втрати та необліковані 
витрати води, % 

28 28 28 28 

17 Середньооблікова чисельність 
персоналу, задіяного у процесі надання 
послуги з централізованого 
водопостачання, осіб 

4 4 4 4 

18 Середньомісячна заробітна плата 
працівників, задіяних у процесі надання 
послуги з централізованого 
водопостачання, грн 

32324 39800 45907 45907 

19 Витрати на оплату праці в повній 
собівартості, усього, тис. грн, зокрема 
віднесені до: 

1074,2 1151,9 1338,8 1338,8 

19.1 загальновиробничих витрат, тис. грн 104,3  112,0 119,7 119,7 

19.2 адміністративних витрат, тис. грн 283,1 307,5 399,4 399,4 

19.3 витрат на збут, тис. грн 130,4 157,2 201,8 201,8 

20 Витрати на ремонт та інше поліпшення 
основних засобів у повній собівартості, 
усього, тис. грн 

    

20.1 зокрема без заробітної плати з 
нарахуваннями, тис. грн 

    

21 Амортизаційні відрахування в повній 
собівартості, усього, тис. грн 

33,1 30,6 30,6 30,6 



22 Витрати на електроенергію в повній 
собівартості, усього, тис. грн 

579,0 554,50 776,3 776,3 

23 Кількість споживачів, усього, зокрема: 3387 3387 3394 3394 

23.1 суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення 

    

23.2 інших споживачів, які не є суб'єктами 
господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення 
(абонентських рахунків), зокрема: 

    

23.2.1 населення - фізичні особи 3351 3351 3357 3357 

23.2.2 бюджетні установи та організації 5 5 6 6 

23.2.3 інші споживачі 31 31 28 28 

__________  

* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових 
мереж.  
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування 
резерву сумнівних боргів. 

 

Примітка: Загальна довжина водопровідних мереж, км разом: 61,3 

в т.ч.  а) смт.Старий  Салтів, км – 45; 

           б) с.Хотімля, км – 14; 

           в) с.Молодова, км – 2,3. 

 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 16  

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

ІНФОРМАЦІЯ  
про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з централізованого 

водовідведення  

(загальна характеристика виконавця послуги з централізованого водовідведення) 

№  
з/п 

Показники 2019 

(факт.) 
2020 

(факт.) 
Передбачено 
чинними 
тарифами 

Плановий 
період 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальна довжина каналізаційних мереж*, км: 6 6 6 6 

1.1 з них головних колекторів     

1.2 вуличної каналізаційної мережі     

1.3 внутрішньоквартальної та внутрішньодворової 
мережі 

    

2 Витрати води на власні потреби каналізаційного 
господарства, тис. куб. м 

    

3 Обсяги надання послуги з централізованого 
водовідведення споживачам, тис. куб. м, 
зокрема: 

14,1 14,1 14,1 14,1 

3.1 суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, тис. куб. м 

    

3.2 інших споживачів, які не є суб'єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення, тис. куб. м, зокрема: 

    

3.2.1 для населення, тис. куб. м 10,9 12,0 12,0 12,0 

3.2.2 бюджетних установ та організацій, тис. куб. м 3,1 1,9 1,9 1,9 

3.2.3 інших споживачів, тис. куб. м 0,1 0,2 0,2 0,2 

4 Вартість реалізації послуги з централізованого 
водовідведення (без ПДВ) за відповідними 
тарифами, тис. грн 

537,9 591,4 1768,3 1768,3 

5 Повна собівартість послуги з централізованого 
водовідведення**, тис. грн 

1412,7 1367,6 1727,2 1727,2 

6 Розрахунковий прибуток**, тис. грн. -874,8 -776,2 +41,10 +41,10 



7 Середньозважений тариф (без ПДВ) на послугу 
з централізованого водовідведення, грн/м 3 

78,11 104,60 122,50 122,50 

8 Середньооблікова чисельність персоналу, 
задіяного у процесі надання послуги з 
централізованого водовідведення, осіб 

8 8 8 8 

9 Середньомісячна заробітна плата працівників, 
задіяних у процесі надання послуги з 
централізованого водовідведення, грн 

50295 49800 59426 59426 

10 Витрати на оплату праці в повній собівартості, 
усього, тис. грн, зокрема віднесені до: 

1242,7 1196,1 1542,1 1542,1 

10.1 загальновиробничих витрат, тис. грн 67,4 76,6 94,7 94,7 

10.2 адміністративних витрат, тис. грн 274,5 253,6 317,4 317,4 

10.3 витрат на збут, тис. грн 98,3 108,5 144,2 144,2 

11 Витрати на ремонт та інше поліпшення 
основних засобів у повній собівартості, усього, 
тис. грн 

    

11.1 зокрема без заробітної плати з нарахуваннями, 
тис. грн 

    

12 Амортизаційні відрахування в повній 
собівартості, усього, тис. грн 

13,6 13,7 13,7 13,7 

13 Витрати на електроенергію в повній 
собівартості, усього, тис. грн 

85,8 64,2 87,4 87,4 

14 Кількість споживачів, усього, зокрема: 371 371 371 371 

14.1 суб'єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення 

    

14.2 інших споживачів, які не є суб'єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення (абонентських рахунків), 
зокрема: 

    

14.2.1 населення - фізичні особи 365 365 365 365 

14.2.2 бюджетні установи та організації 3 3 3 3 

14.2.3 інші споживачі 3 3 3 3 

__________  

* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових 
мереж.  
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування 
резерву сумнівних боргів. 



Примітка: Загальна довжина каналізаційних мереж, км разом: 6 

в т.ч.  а) смт.Старий  Салтів, км – 6. 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 17 

до Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх 
встановлення 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення виконавцем відповідних послуг (у натуральних показниках) 

I Послуга з централізованого водопостачання 

1 Кількість абонентів (особових рахунків), які 
отримують послугу з централізованого 
водопостачання, усього, зокрема: 

абонентів кількість 

1.1 управителі багатоквартирних будинків (підприємства 
та організації, що забезпечують утримання будинків, 
споруд та прибудинкових територій) 

абонентів  

1.1.

1 

 зокрема з приладами 
обліку 

абонентів  

1.1.

2 

 зокрема без приладів 
обліку 

абонентів  

1.2 населення абонентів 3357 

1.2.

1 

 зокрема з приладами 
обліку 

абонентів 3005 

1.2.

2 

 зокрема без приладів 
обліку 

абонентів 352 

1.3 бюджетні установи та організації абонентів 6 

1.3.

1 

 зокрема з приладами 
обліку 

абонентів 6 

1.3.

2 

 зокрема без приладів 
обліку 

абонентів  

1.4 інші споживачі абонентів 28                                    

1.4.

1 

 зокрема з приладами 
обліку 

абонентів 24 

1.4.

2 

 зокрема без приладів 
обліку 

абонентів 4 

2 Кількість вводів (приєднань до внутрішньобудинкових 
мереж) абонентів, які отримують послугу з 
централізованого водопостачання, усього, зокрема: 

вводів  

2.1 управителі багатоквартирних будинків (підприємства 
та організації, що забезпечують утримання будинків, 
споруд та прибудинкових територій) 

вводів  

2.1.

1 

 зокрема з приладами 
обліку 

вводів  

2.1.  зокрема без приладів вводів  



2 обліку 

2.2 населення вводів  

2.2.

1 

 зокрема з приладами 
обліку 

вводів  

2.2.

2 

 зокрема без приладів 
обліку 

вводів  

2.3 бюджетні установи та організації вводів  

2.3.

1 

 зокрема з приладами 
обліку 

вводів  

2.3.

2 

 зокрема без приладів 
обліку 

вводів  

2.4 інші споживачі вводів  

2.4.

1 

 зокрема з приладами 
обліку 

вводів  

2.4.

2 

 зокрема без приладів 
обліку 

вводів  

II Послуга з централізованого водовідведення 

1 Кількість абонентів (особових рахунків), які 
отримують послугу з централізованого 
водовідведення, усього, зокрема: 

абонентів 371 

1.2 управителі багатоквартирних будинків (підприємства 
та організації, що забезпечують утримання будинків, 
споруд та прибудинкових територій) 

абонентів  

1.3 населення абонентів 365 

1.4 бюджетні установи та організації абонентів 3 

1.5 інші споживачі абонентів 3 

 

 

Директор__КП «Салтів водоканал»_  

(керівник) 

 

__________  

(підпис) 

 

__Г.В. Дюков________  

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 


