
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 Попередній 
до базового 
рік (факт.) 

Базовий 
період 
(факт.) 

Передбачено 
чинними 
тарифами 

Плановий 
період 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальна довжина каналізаційних 
мереж*, км: 

    

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: 

    

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 
    

3.2.2 бюджетних установ та організацій, 
тис. куб. м 

    

3.2.3 інших споживачів, тис. куб. м 
    

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

    

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

    

6 Розрахунковий прибуток**, тис. грн.     

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

    

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

    

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

    

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

    

10.1 загальновиробничих витрат, тис. грн 
    

10.2 адміністративних витрат, тис. грн 
    

10.3 витрат на збут, тис. грн 
    

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

    

14 Кількість споживачів, усього, 
зокрема: 

    

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 
    

14.2.2 бюджетні установи та організації     

14.2.3 інші споживачі     

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

____________________________ 
(керівник) 

__________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 


