
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22 листопада 2022 року № 139

Про встановлення кооперативу «Водник» с. Почаївка тарифу
на послугу водопостачання

Розглянувши заяву кооперативу «Водник» с. Почаївка від 10.02. 2022
року щодо встановлення тарифу на послугу з водопостачання, відповідно до
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету
Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на комунальні послуги», наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 12.09.2018 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», наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 05.06.2018 року №130 «Про затвердження Порядку інформування
споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з
обґрунтуванням такої необхідності», керуючись п. п 2 п. «а» ч. 1 ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення тарифів
на послуги водопостачання у відповідність до економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво, забезпечення стабільного водопостачання,
виконавчий комітет Гребінківської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Встановити кооперативу «Водник» с. Почаївка тариф на послугу з
водопостачання:

1.1. при наявності приладів обліку – 40,00 грн. за 1 м3 з ПДВ;
1.2. при відсутності приладів обліку:
- для водокористувачів з дворовою колонкою – 75 грн з ПДВ з 1особи;
- для водокористувачів з використанням внутрішньо будинкових систем 90
грн. з 1 особи з ПДВ;
- полив 150 грн в місяць (на поливний сезон);



- 1 голова ВРХ – 40 грн в місяць;
- 1 голова свині, кози, телята – 20 грн в місяць;
- 1 десяток птиці – 20 грн в місяць.
2. Директору кооперативу «Водник» повідомити у встановленому порядку

споживачів про прийняте рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника

міського голови Зінченка В.М.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
від 23.11. 2022 року № 139

Структура тарифу

на послугу водопостачання кооперативу «Водник» с. Почаївка

№ з/п Статті витрат Послуга водопостачання

Грн за рік Грн/м3

1 Виробнича собівартість,
зокрема:

329362,00 38,30

1.1 Прямі матеріальні витрати,
зокрема:

160085,00 18,44

1.1.1 Електрична енергія для
технологічних потреб

74353,00 8,57

1.1.2 Погашення заборгованості перед
ПАТ «Полтаваобленерго» за
недораховану електричну енергію
ПРРЕЕ

25812,00 2,97

1.1.3 Матеріали, запчастини та
обслуговування

50000,00 5,76

1.1.4 Проведення лабораторних
випробувань

9920,00 1,14

2 Прямі витрати на оплату праці 105300,00 12,14

3 Інші прямі витрати, зокрема: 63977,00 7,37

3.1 Відрахування на соціальні заходи 25752,00 2,97

3.2 Бюджетні/податкові платежі 32800,00 3,78

3.3 Обслуговування банківського
рахунку

2100,00 0,24



3.4 Банківські комісії 2341,00 0,27

3.5 Інші прямі витрати 984,00 0,11

4 Адміністративні витрати,
зокрема:

3000,00 0,35

4.1 Інші адміністративні витрати 3000,00 0,35

5 Повна собівартість 332362,00 38,30

6 Вартість послуги
водопостачання

332362,00

7 Тариф на послугу
водопостачання

40,00

8 Обсяг реалізації, тис/м3 8677

9 Рентабельність 5% 1,92

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО


