
КП «ВОДОКАНАЛ ПЛЮС» ПОВІДОМЛЯЄ
про необхідність встановлення тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення у відповідність до 

планових витрат на 2021 рік для абонентів Стрийської ОТГ (смт Дашава,
с. Кавсько, с. Угерсько, с. Ланівка)

              Рішенням Стрийської міської ради V сесії VIII Демократичного  
скликання № 165 від 25.02.2021 року про прийняття КП «ЖКС  при Дашавській 
селищній раді» у комунальну власність Стрийської територіальної  громади  та 
перейменування  її на  КП «Водоканал Плюс».,та згідно Рішення V1- сесії VIII   
Демократичного  скликання № 231 від 25.03.2021 року  « Про безоплатну 
передачу майна управлінням структурним підрозділам державних  
підприємств», створено  підприємство КП  «Водоканал Плюс»  на  баланс якого 
передані мережі  систем водопостачання та систем  водовідведення  Стрийської  
ОТГ, до складу якого ввійшли села: смт Дашава,с. Кавсько, с. Угерсько, с. 
Ланівка).

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення розраховані згідно постанови КМУ від 
01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги», внесених змін Постановою КМУ 
№291 від 03.04.2019 року «Порядок формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення», з дотриманням Наказу 
№239 від 12.09.2018 р. «Порядок розгляду органами місцевого самоврядування 
розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення та у 
відповідності до вимог ЗУ «Про житлово-комунальні послуги».
      Згідно постанови № 291 від 03.04.2019 року плановий період на який 
розраховується та  встановлюють тарифи тривалістю 12 місяців (з 01.01 до 
31.12) та для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства, якісного 
надання послуг споживачам, своєчасного розрахунку за енергоносії  КП 
«Водоканал Плюс» інформує про необхідність затвердження тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення на 2021 рік.
       Відповідно до постанови КМУ від  10 06. 2020 року № 467 « Про внесення 
змін до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення» у проектованих тарифах на послуги  враховано 
обігові кошти за рахунок планового прибутку в обсязі не більше 1,5% від 
повної  планової собівартості  послуг водопостачання та водовідведення в сумі 
37.1 тис. грн., що не було передбачено діючим тарифом. Ці кошти будуть 
спрямовуватись підприємством на фінансування непередбачених  витрат, 
пов’язаних з  придбанням електричної енергії, та інших витрат, пов’язаних для 
надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення.



Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення

     Пропозиції та зауваження щодо зміни тарифів  просимо надавати 
протягом 7 днів у відділ ЖКГ Стрийської міської ради тел. 7-13-81 та в 
КП «Водоканал Плюс» тел. 0980621378, електронна адреса 
zxksdashava@gmail.com

 Адміністрація КП «Водоканал Плюс»

(без ПДВ)

Централізоване водопостачання Централізоване 
водовідведення№ 

з/п
Показник

тис.грн. грн/ куб.м3 тис.грн. грн/ 
куб.м3

1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі 658,6 8,36 937,4 12,59
1.1 Прям іматеріальні витрати, у тому числі: 325,0 4,12 205,6 2,76
1.1.1 покупна вода 0 0 0 0
1.1.2 електроенергія 263,5 3,34 167,7 2,25
1.1.3 Інші прямі матеріальні витрати 61,5 0,78 37,88 0,51
1.2 прямівитрати на оплату праці 162,0 2,06 504,0 6,77
1.3 Інші прям івитрати, у тому числі: 39,2 1,42 167,7 2,25

1.3.1
єдинийвнесок на загальнообов’язкове державнесоціальне 
страхування працівників 35,6 0,45 110,88 1,49

1.3.2 Амортизаційні відрахування 3,6 0,05 56,8 0,76
1.3.3 іншіпрямівитрати 0 0
1.4 загальновиробничівитрати 132,4 1,68 60,1 0,81
2 Адміністративнівитрати 252,4 3,2 394,83 5,3
3 Витрати на збут 89,8 1,14 140,5 1,89
4 Іншіопераційнівитрати 0 0 0 0
5 Фінансові витрати 0 0 0 0
6 Усього витрат повної собівартості 1000,8 12,7 1472,7 19,77
7 Плановий прибуток 15,0 0,19 22,1 0,22
7.1 податок на прибуток 2,7 0,03 3,2 0,04
7.2 Дивіденди 0,2 0,01 0,2 0,01
7.3 Чистий прибуток 12,3 0,16 15,6 0,21
7.4 на розвитоквиробництва (виробничіінвестиції) 12,3 0,01 15,6 0,2
7.5 іншевикористанняприбутку(поповненняобіговихкоштів) 12,1 0,01 15,4 0,2

8 Вартістьицентралізованогоиводопостачання та 
централізованогоиводовідведення тис.грн. 1015,8 1494,8

9 Обсягводопостачанняспоживачам, усього, у тому числі на 
потреби (тис.куб.м): 78,8 74,5

10 Середньозважений тариф грн./м3 12,85 20,07


