
 

УКРАЇНА 

КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

01.03.2021              м.Калуш       № 74 

 

Про встановлення тарифів на 

послуги з централізованого 

водопостачання і централізованого 

водовідведення комунальному 

підприємству «Водотеплосервіс» 

Калуської міської ради. 

 

Керуючись ст.28, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про житлово–комунальні послуги», постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 12.09.2018 №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», розглянувши 

заяву в.о.директора комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської  

міської ради Петра Шевчука від  28.01.2021 №64, виконавчий комітет міської 

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Встановити комунальному підприємству «Водотеплосервіс» 

Калуської міської ради економічно - обґрунтовані тарифи на послуги: 

- з централізованого водопостачання – 16,22 грн за 1 куб.м (без податку 

на додану вартість); 

- з централізованого водовідведення – 14,78 грн за 1 куб.м (без податку на 

додану вартість). 

2. Встановити комунальному підприємству «Водотеплосервіс» 

Калуської міської ради економічно - обґрунтовані тарифи на послуги: 

- з централізованого водопостачання – 19,46 грн за 1 куб.м (з податком на 

додану вартість); 

- з централізованого водовідведення – 17,74 грн за 1 куб.м (з податком на 

додану вартість). 
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3. Встановити комунальному підприємству «Водотеплосервіс» 

Калуської міської ради структуру тарифів  на послуги з централізованого 

водопостачання і централізованого водовідведення згідно з додатком. 

4. Ввести в дію дане рішення після завершення процедури переходу 

на нові договірні відносини із споживачами комунального підприємства 

«Водотеплосервіс» Калуської міської ради, але не раніше ніж через 15 днів 

після його оприлюднення. 

5. Комунальному підприємству «Водотеплосервіс» Калуської міської 

ради проінформувати споживачів про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно 

чинного законодавства України. 

6. Після набрання чинності даного рішення, рішення виконавчого 

комітету Калуської міської ради від 23.10.2018 №227 «Про встановлення 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 

КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради» вважати таким, що втратило 

чинність. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Богдана Білецького. 

 

 

 

Міський голова        Андрій Найда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 3 

              Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

                                 міської ради 

                          01.03.2021 №74 

Структура  

тарифів на послугу з централізованого водопостачання  

і централізованого водовідведення 

 комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради 

 

                                                                                    Без ПДВ 

№з/п Найменування показників 

Послуга з 

централізованого 

водопостачання 

Послуга з 

централізованого 

водовідведення 

тис.грн на 

рік грн/м3 

тис.грн на 

рік грн/м3 

1 2 3 4 5 6 

1 
виробнича собівартість, у тому 

числі: 
25570,16 8,8377 22364,12 13,3358 

1.1 
прямі матеріальні витрати, у 

тому числі: 
8137,80 2,8126 12532,92 7,4734 

1.1.1 електроенергія 6323,04 2,1854 2866,95 1,7096 

1.1.2 

витрати на придбання води в 

іншихсуб’єктів 

господарювання/очищення власних 

стічних вод іншими суб’єктами 

господарювання 

6,54 0,0022 9095,68 5,4238 

1.1.3 витрати на реагенти 758,10 0,2620 0 0 

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 1050,12 0,3630 570,29 0,3400 

1.2 прямі витрати на оплату праці 6764,68 2,3381 5697,45 3,3974 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 8954,77 3,0950 2635,66 1,5717 

1.3.1 
єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників 
1404,29 0,4853 1233,36 0,7355 

1.3.2 амортизаційні відрахування 6599,23 2,2809 1247,45 0,7439 

1.3.3 інші прямі витрати 951,25 0,3288 154,85 0,0923 

1.4 
Загальновиробничі 

витрати, у тому числі: 
1712,91 0,5920 1498,09 0,8933 

1.4.1 витрати на оплату праці 1217,25 0,4207 1064,59 0,6348 

1.4.2 
єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників 
243,14 0,084 212,65 0,1268 

1.4.3 амортизаційні відрахування 14,61 0,0051 12,78 0,0076 

1.4.4 інші витрати 237,91 0,0822 208,07 0,1241 

2 
Адміністративні витрати,  у тому 

числі: 
2210,64 0,7641 1933,39 1,1529 

2.1 витрати на оплату праці 1662,59 0,5747 1454,08 0,8671 

2.2 
єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників 
345,43 0,1194 302,11 0,1802 
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2.3 амортизаційні відрахування 31,50 0,0109 27,55 0,0164 

2.4 інші витрати 171,12 0,0591 149,65 0,0892 

3 Витрати на збут 0 0 0 0 

4 Інші операційні витрати 0 0 0 0 

5 Фінансові витрати 2900,86 1,0026 0 0 

6 Повна собівартість 30681,66 10,6044 24297,51 14,4887 

7 
Розрахунковий прибуток, 

зокрема 
16240,00 5,6130 485,00 0,2892 

7.1 погашення основної суми кредиту 15626,77 5,4010 0 0 

7.2 
інше використання прибутку 

(обігові кошти) 
613,23 0,2120 485,00 0,2892 

8 

Вартість централізованого 

водопостачання/централізованого 

водовідведення, тис.грн. 

46921,66 16,2174 24782,51 14,7779 

9 

Тариф на послугу з 

централізованого 

водопостачання/централізованого 

водовідведення, грн./м3 

16,22 14,78 

10 Обсяг реалізації, тис.м3 2893,29 1677,00 
 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                               Олег Савка 


