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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

„КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ” 

 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 
01.12.2020р.        м. Обухів 

 
щодо необхідності встановлення тарифів 

на централізоване водовідведення 
 

Приватне акціонерне товариство „Київський КПК” надає розрахунки тарифів на 
2020рік на централізоване водовідведення.  

 
Юридична адреса підприємства: 08700, вул. Київська б.130,                                                            
                                                             м.Обухів,   
                                                             Київська обл. 
 
Каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» 

являють собою комплекс споруд механічної, біологічної очистки, доочищення стоків та 

споруд для обробки осадів стічних вод введені в експлуатацію у 1982 р. Каналізаційні 

очисні споруди будувалися не як комунальні, а як промислові – для забезпечення 

діяльності підприємств Трипільського промвузла.  Повна проектна потужність 

каналізаційних очисних споруд складає 68,5 тис.м3/добу. Фактичні обсяги стічних вод, 

що надходять з м. Обухова та від підприємств Трипільського промвузла  на очисні 

споруди зменшилися з незалежних від ПрАТ «Київський картонно-паперовий 

комбінат» причин (причинами зменшення обсягів стічних вод, є зупинка деяких 

підприємств, зменшення обсягів виробництва промислових підприємств та 

удосконалення технологій). Таким  чином на сьогоднішній день кількість стічних вод 

складає 25 – 28 тис.м3/добу (близько 40%).  

За останні 4 роки спостерігається зменшення обсягу стічних вод, що надходять 

для очистки на очисні споруди від сторонніх споживачів: 

2016 р. – 1157,8 тис.м3/рік. 

2017р. – 1053,4 тис.м3/рік 

2018 р. – 959,6 тис.м3/рік. 

2019р. – 952,9 тис.м3/рік 

Кількість сторонніх споживачів послуг з «централізованого водовідведення» 

складає 16 абонентів. Основним стороннім споживачем послуг з «централізованого 
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водовідведення» є Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство – 93 % (883,7 

тис.м3 за 2019рік). 

Діючий тариф на централізоване водовідведення був затверджений Постановою 

НКРЕКП №310 від 22.03.2017р. на рівні 4,22грн/м3 (без ПДВ) для суб’єктів 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, та 5,38  

грн/м3 (без ПДВ) для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення При формуванні тарифу на 

2017р. до розрахунку приймалися фактичні дані витрат за 2015р. і першу половину 

2016р.  

Для ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» вид діяльності 

«централізоване водовідведення» є збитковим, тобто витрати на утримання та 

функціонування очисних споруд не покриваються надходженнями згідно 

затверджених тарифів. Збитки від централізованого водовідведення за 2019рік склали 

– 1,7 млн.грн, за 2018 рік – 1,5 млн.грн. Собівартість послуг з централізованого 

водовідведення:  

 За 2019 рік – 6,125 грн/м3  

 За 2018 рік – 5,907 грн/м3 

Структура собівартості послуг з централізованого водовідведення: 

 Електроенергия – 47,7% 

 Заробітна плата з нарахуваннями – 16,9%. 

Зростання запропонованого тарифу на централізоване водовідведення 

пов’язане із значним зростанням цін на енергоносії з 141,73 грн (діючий тариф на 

централізоване водовідведення від 04.2017р) до 188,31 за 1кВт, реагенти, допоміжні 

матеріали та запчастини, та ростом мінімальної заробітної плати, зростанням 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1600 грн (діючий тариф на 

централізоване водовідведення від 04.2017р) до 4723 грн. Внаслідок зменшення 

обсягів стічної води збільшились питомі витрати електроенергії з 1,5 кВт·год/куб.м 

(діючий тариф на централізоване водовідведення від 04.2017р) до 1,63 кВт·год/куб.м.  

ПрАТ ККПК постійно займається модернізацією основних засобів очисних 

споруд, а це також приводить до зростання амортизаційних відрахувань.  

Крім того, використання виробничих потужностей каналізаційних очисних 

споруд лише на 40% збільшує витрати на очистку 1м3 стоків, за рахунок умовно-

постійних витрат (електроенергії, витрат на обслуговування та ремонт обладнання).   

На підставі вищевикладеного, просимо встановити тариф для ПрАТ „Київський 

КПК” на послуги з централізованого водовідведення в розмірі 6,55 грн. за 1 м3 (без ПДВ). 

Вик.Гладкохата 



Без ПДВ

тис. грн на рік грн/м
3

1 2 3 4

1 Виробнича собівартість, у тому числі: 5 833,713 6,0768

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 3 184,956 3,3177

1.1.1 електроенергія 2 944,804 3,0675

1.1.2
витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання/ очищення власних 

стічних вод іншими суб’єктами господарювання
0,000 0,0000

1.1.3 витрати на реагенти 240,152 0,2502

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,000 0,0000

1.2 прямі витрати на оплату праці 435,446 0,4536

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 306,109 0,3189

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 95,798 0,0998

1.3.2 амортизаційні відрахування 188,434 0,1963

1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями

1.3.4 інші прямі витрати 21,876 0,0228

1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 1 907,202 1,9867

1.4.1 витрати на оплату праці 509,622 0,5309

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 112,117 0,1168

1.4.3 амортизаційні відрахування 8,770 0,0091

1.4.4 інші витрати 1 276,694 1,3299

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 353,105 0,3678

2.1 витрати на оплату праці 97,756 0,1018

2.2 відрахування на соціальні заходи 21,506 0,0224

2.3 амортизаційні відрахування 72,904 0,0759

2.4 інші витрати 160,939 0,1676

3 Витрати на збут, у тому числі: 0,000 0,0000

3.1 витрати на оплату праці 0,000 0,0000

3.2 відрахування на соціальні заходи 0,000 0,0000

3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000

3.4 інші витрати 0,000 0,0000

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 6 186,818 6,4446

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 101,182 0,1054

7.1 податок на прибуток 18,213 0,0190

7.2 дивіденди 0,0000

7.3 резервний фонд (капітал) 0,0000

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,0000

7.5 інше використання прибутку 82,970 0,0864

8 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

9
Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м
3

10
Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м
3

11 Обсяг реалізації, тис. м
3

11.1
Обсяг реалізації, споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м
3

11.2
Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання/водовідведення, тис.м
3

6 288,000

960,00

890,00

70,00

Структура тарифу на централізоване водовідведення

приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат»

№

з/п
Найменування показників

Централізоване водовідведення



усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м
усього, 

тис.грн
грн/куб.м

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Виробнича собівартість, 

усього, у тому числі:
001

5322,1 5,546 5481,0 5,752 4931,9 4,110 5833,7 6,077

1.1
прямі матеріальні витрати, у 

тому числі:
002

2973,9 3,099 2899,0 3,042 2682,3 2,235 3185,0 3,318

1.1.1 покупна вода 003

1.1.2
покупна вода у 

природному стані
004

1.1.3 електроенергія 005 2717,3 2,832 2647,9 2,779 2550,7 2,126 2944,8 3,068

1.1.4
інші прямі матеріальні 

витрати
006

256,6 0,267 251,0 0,263 131,6 0,110 240,2 0,250

1.2
прямі витрати на оплату 

праці
007

305,7 0,319 423,0 0,444 308,3 0,257 435,4 0,454

1.3
інші прямі витрати, у тому 

числі:
008

312,2 0,325 330,7 0,347 794,4 0,662 306,1 0,319

1.3.1

єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

працівників

009

66,4 0,069 88,6 0,093 67,8 0,057 95,8 0,100

попередній до базового _2018_ рік базовий період  2019_ рік

Додаток 18                                                                                             

до рішення виконавчого комітету 

Обухівської міської ради від 07липня 

2020року №324                                                  

у редакції  рішення виконавчого комітету 

Обухівської міської ради від 03 серпня 

2020 року №413 

РОЗРАХУНОК 

повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення

(без податку на додану вартість)

№ з/п Показник Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом Плановий період _2020_ рік



усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м
усього, 

тис.грн
грн/куб.м

попередній до базового _2018_ рік базовий період  2019_ рік
№ з/п Показник Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом Плановий період _2020_ рік

1.3.2

амортизація виробничих 

основних засобів та 

нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних з 

наданням послуги

010

227,8 0,237 221,4 0,232 201,4 0,168 188,4 0,196

1.3.3 інші прямі витрати 011 18,0 0,019 20,7 0,022 525,1 0,438 21,9 0,023

1.4 загальновиробничі витрати 012 1730,4 1,803 1828,3 1,919 1147,0 0,956 1907,2 1,987

2 Адміністративні витрати 013 346,1 0,361 355,8 0,373 249,5 0,208 353,1 0,368

3 Витрати на збут 014

4 Інші операційні витрати 015

5 Фінансові витрати 016

6
Витрати повної собівартості, 

усього
017

5668,2 5,907 5836,7 6,125 5181,5 4,318 6186,8 6,445

7
Витрати на відшкодування 

втрат
018

8 Планований прибуток 019 -1525,4 -1,590 -1730,6 -1,816 0,0 0,000 101,2 0,105

8.1 податок на прибуток 020 Х Х Х Х 18,2 0,019

8.2
чистий прибуток, у тому 

числі:
021 Х Х Х Х

83,0 0,086

8.2.1 дивіденди 022 Х Х Х Х

8.2.2 резервний фонд (капітал) 023 Х Х Х Х

8.2,3
на розвиток виробництва 

(виробничі інвестиції)
024 Х Х Х Х

8.2.4 інше використання прибутку 025 Х Х Х Х
83,0 0,086

9

Вартість водовідведення 

споживачам за відповідними 

тарифами

026
4142,8 4,317 4106,1 4,309 5181,5 4,318 6288,0 6,550

10

Обсяг водовідведення 

споживачам, усього, у т. ч. на 

потреби (тис.куб.м):

027

959,6 Х 952,9 Х 1200,0 Х 960,0 Х

10.1 населення 028 Х Х Х Х

10.2 бюджетних установ 029 Х Х Х Х

10.3 інших споживачів 030 80,4 Х 69,2 Х 100,0 Х 70,0 Х



усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м усього, тис.грн грн/куб.м
усього, 

тис.грн
грн/куб.м

попередній до базового _2018_ рік базовий період  2019_ рік
№ з/п Показник Код рядка

Фактично

Передбачено діючим тарифом Плановий період _2020_ рік

10.4
інших водопровідно-

каналізаційних господарств
031 879,2 Х 883,7 Х 1100,0 Х 890,0 Х

11 Середньозважений тариф 032 Х 4,317 Х 4,309 Х 4,318 Х 6,550

(ініціали, 

прізвище)

Директор з економіки та фінансів
Н.А.Колодій



усього, тис. 

грн
грн/куб. м

усього, тис. 

грн
грн/куб. м

усього, тис. 

грн

грн/куб. 

м

А Б В 1 2 3 4 5 6

1
Виробнича собівартість, усього, 

зокрема:
1 5735,70 6,44 451,12 6,44 6186,82 6,44

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 2952,72 3,32 232,24 3,32 3184,96 3,32

1.1.1 покупна вода 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 покупна вода у природному стані 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 електроенергія 5 2730,08 3,07 214,73 3,07 2944,80 3,07

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 6 222,64 0,25 17,51 0,25 240,15 0,25

1.2 прямі витрати на оплату праці 7 403,69 0,45 31,75 0,45 435,45 0,45

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 8 283,79 0,32 22,32 0,32 306,11 0,32

1.3.1

єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників

9 88,81 0,10 6,99 0,10 95,80 0,10

1.3.2

амортизація виробничих основних 

засобів та нематеріальних активів, 

безпосередньо пов'язаних із  

наданням послуги

10 174,69 0,20 13,74 0,20 188,43 0,20

1.3.3 інші прямі витрати 11 20,28 0,02 1,60 0,02 21,88 0,02

1.4 загальновиробничі витрати 12 1768,14 1,99 139,07 1,99 1907,20 1,99

Розрахунок 

середньозваженого 

тарифу

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від 07 липня 2020 року № 324

Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водовідведення для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб’єктами господарювання 

у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

№ з/п Показник
Код 

рядка

Розрахунок тарифу для 

суб’єктів господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення

Розрахунок тарифу для 

інших споживачів



усього, тис. 

грн
грн/куб. м

усього, тис. 

грн
грн/куб. м

усього, тис. 

грн

грн/куб. 

м

Розрахунок 

середньозваженого 

тарифу
№ з/п Показник

Код 

рядка

Розрахунок тарифу для 

суб’єктів господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення

Розрахунок тарифу для 

інших споживачів

2 Адміністративні витрати 13 327,36 0,37 25,75 0,37 353,10 0,37

3 Витрати на збут 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Витрати повної собівартості, усього 17 5735,70 6,44 451,12 6,44 6186,82 6,44

7 Витрати на відшкондування втрат 18

8 Планований прибуток 19 93,80 0,11 7,38 0,11 101,18 0,11

8.1 податок на прибуток 20 16,88 0,02 1,33 0,02 18,21 0,02

8.2 чистий прибуток, у тому числі: 21 76,92 0,09 6,05 0,09 82,97 0,09

8.2.1 дивіденди 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.2 резервний фонд (капітал) 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.3

Виробничі інвестиції на розвиток 

виробництва питної води (виробничі 

інвестиції)

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.4 інші виробничі інвестиції 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2.5 інше використання  прибутку 26 76,92 0,09 6,05 0,09 82,97 0,09

9
Вартість водовідведення споживачам 

за відповідними тарифами
27 5829,50 6,55 458,50 6,55 6288,00 6,55

10
Обсяг очищення стічних вод, тис. 

куб. м
28 890,0

11 Обсяг реалізації, тис. куб. м 29 890,0 70,0 960,0

12 Тариф 29 6,550 6,550 6,550

Директор з економіки та фінансів
Н.А.Колодій



Подача 

води, 

пропуск 

стоків

Загально-

виробничі норми 

питомих витрат

Витрати 

активної 

електроенерг

ії

Тариф за 1 

кВт·год 

активної 

електроенергії (І 

чи ІІ клас), без 

ПДВ*

Вартість 

активної 

електроенергії, 

без ПДВ

Витрати 

реактивної 

електроенергії

Тариф за 1 

кВАр·год 

реактивної 

електроенергії, 

без ПДВ

Вартість 

реактивної 

електроенергії, 

без ПДВ

Вартість 

електроенергії 

на технологічні 

потреби, без 

ПДВ

тис.куб.м кВт·год/куб.м тис.кВт·год коп. тис.грн тис.кВАр·год коп. тис.грн тис.грн

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Підрозділ 1 001 - - - - - - - - -

Підрозділ 2 002 - - - - - - - - -

… - - - - - - - - -

Усього по 

централізованому 

водопостачанню

003

- - - - - - - - -

Підрозділ 1 004 960 1,63 1563,8 188,31 2944,8 - - - 2944,8

Підрозділ 2 005 - - -

… - - -

Усього по 

централізованому 

водовідведенню

006

960 1,63 1563,8 188,31 2944,8 - - - 2944,8

__________ 

(підпис)
(ініціали, 

прізвище)

М.П.

Директор з економіки та фінансів
Н.А.Колодій

вартості електричної енергії на технологічні потреби для надання послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення на плановий період

Структурний підрозділ 

підприємства
Код рядка

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуг з  централізованого водопостачання

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуг з централізованого водовідведення

* За наявності в підрозділі електроенергії І і ІІ класів відповідний рядок розділяється на два рядки.

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від 07 липня 2020 року № 324

РОЗРАХУНОК 



до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

водопостачанн

я

водовідведенн

я

водопоста

чання

водовідведе

ння
усього

коефіцієнт 

розподілу

водопоста

чання

водовідвед

ення

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Загальновиробничі витрати, 

пов'язані з надання послуг з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення, усього

001 Х Х

1828,29 1828,29

Х Х

1907,20 1907,20

1
Витрати на оплату праці 

загальновиробничого персоналу:
002 Х Х

532,41 532,41

Х Х

621,74 621,74

1.1 витрати на оплату праці 003 438,18 438,18 509,62 509,62

1.2

єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

працівників

004

94,23 94,23 112,12 112,12

1.3
витрати на оплату службових 

відряджень
005

0,00

2

Амортизація основних засобів 

загальновиробничого (цехового, 

дільничного, лінійного) 

призначення

006

6,81 6,81 8,77 8,77

3

Витрати на утримання та 

експлуатацію основних засобів та 

необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення

007

48,64 48,64 49,19 49,19

4

Витрати на ремонт основних 

засобів та необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення

008

575,33 575,33 587,91 587,91

5

Витрати на страхування основних 

засобів та необоротних активів 

загальновиробничого 

призначення

009

4,90 4,90 4,90 4,90

6

Витрати на операційну оренду 

основних засобів та необоротних 

активів загальновиробничого 

призначення

010

0,00

7

Витрати на удосконалення 

технології та організації 

виробництва

011

0,00

8
Витрати на утримання 

виробничих приміщень:
012 Х Х

226,73 226,73
Х Х

183,39 183,39

8.1 опалення 013 125,46 1210,60 151,88 151,88 125,47 798,86 100,23 100,23

8.2 освітлення 014 58,27 1210,60 70,54 70,54 41,68 1883,10 78,48 78,48

8.3 дезінфекція 015 0,00

8.4 дератизація 016 0,00

8.5 вивезення сміття 017 0,00

8.6 питна вода 018 0,43 15133,32 3,04 3,04 0,20 16646,65 3,35 3,35

8.7 інші витрати 019 1,26 1,26 1,34 1,34

9
Витрати на обслуговування 

виробничого процесу:
020 Х Х

200,73 200,73
Х Х

206,51 206,51

9.1

витрати на здійснення 

технологічного контролю за 

виробничими процесами і якістю 

водопостачання та водовідведення

021

194,82 194,82 200,31 200,31

9.2 022

9.2.1 023

сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема  розподілені нерозподілені
витрати ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн
сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема витрати 

ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн

Додаток 6

від 07 липня 2020 року № 324

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ 

пов'язані з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

№ з/п
Складові загальновиробничих 

витрат
Код рядка

Фактично, базовий період _2019рік Плановий період _2020_ рік



водопостачанн

я

водовідведенн

я

водопоста

чання

водовідведе

ння
усього

коефіцієнт 

розподілу

водопоста

чання

водовідвед

ення

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема  розподілені нерозподілені
витрати ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн
сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема витрати 

ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн
№ з/п

Складові загальновиробничих 

витрат
Код рядка

Фактично, базовий період _2019рік Плановий період _2020_ рік

9.2.2 024

9.3 витрати на ПММ: 025 5,91 5,91 6,21 6,21

9.3.1 бензин 026

9.3.2 дизельне паливо 027

9.3.3 мазут 028

9.3.4 інші 029

9.3.5 030

9.3.6 031

10

Витрати на охорону праці, 

дотримання вимог техніки 

безпеки і охорону навколишнього 

природного середовища

032

26,21 26,21 27,16 27,16

10.1 спецодяг 033 17,66 17,66 15,93 15,93

10.2 молоко 034 8,15 8,15 8,01 8,01

10.3 захисні засоби, мило 035 0,40 0,40 0,40 0,40

10.4 послуги сторонніх організацій 036 0,00 0,00 2,83 2,83

10.5 037

11 Витрати на охорону довкілля: 038 0,05 0,05 0,25 0,25

11.1
утилізація люмінесцентних ламп

039
0,05 0,05 0,25 0,25

11.2 040

12

Витрати на охорону об'єктів 

виробничого та 

загальновиробничого 

призначення:

041

60,28 60,28 60,29 60,29

12.1 пожежна охорона 042

12.2 сторожова охорона 043 60,28 60,28 60,29 60,29

12.3 утримання санітарних зон 044

12.4 045

12.5 045

13
Витрати на оплату послуг 

спеціалізованих підприємств:
047

59,37 59,37 75,45 75,45

13.1
проведення планових перевірок 

стану обладнання
048

0,37 0,37 15,21 15,21

13.2 виконання регламентних робіт 049 18,59 18,59 20,45 20,45

13.3 підготовка кадрів 050 0,58 0,58 0,06 0,06

13.4 автоперевезення 051 39,82 39,82 39,73 39,73

14 Витрати на сплату податків, зборів 053
86,28 86,28 81,11 81,11

14.1
рентна плата за спеціальне 

використання води
054

0,00 0,00 0,00 0,00

14.2 екологічний податок 055 24,08 24,08 24,08 24,08

14.3 податок на землю 62,21 62,21 57,03 57,03

15

Інші витрати 

загальновиробничого 

призначення з централізованого 

водопостачання та 

централізованого водовідведення

056

0,54 0,54 0,54 0,54

15.1 мобільний зв язок 057 0,54 0,54 0,54 0,54

15.2 058

(підпис)
(ініціали, 

прізвище)

М.П.

Директор з економіки та фінансів
Н.А.Колодій



до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

водопостачанн

я

водовідведенн

я

водопоста

чання

водовідведе

ння
усього

коефіцієнт 

розподілу

водопоста

чання

водовідвед

ення

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Адміністративні витрати, пов'язані 

з надання послуг з 

централізованого водопостачання 

та централізованого 

водовідведення, усього

001 Х Х

355,8 355,8

Х Х

353,1 353,1

1

Витрати на оплату праці апарату 

управління підприємством та іншого 

адміністративного персоналу

002

86,0 86,0 97,8 97,8

2

Єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників

003

18,9 18,9 21,5 21,5

3 Витрати на службові відрядження 004 17,8 17,8 8,1 8,1

4
Витрати на підготовку і 

перепідготовку кадрів
005

0,7 0,7 0,7 0,7

5
Витрати на малоцінні та 

швидкозношувані предмети
006

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

6
Витрати на придбання канцелярських 

товарів
007

0,8 0,8 0,8 0,8

7
Витрати на придбання періодичних 

професійних видань
008

1,4 1,4 1,4 1,4

8

Амортизація основних засобів, 

інших необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів 

загальногосподарського 

використання, визначена 

009

72,9 72,9 72,9 72,9

9

Витрати на утримання основних 

засобів, необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів 

адміністративного використання:

010

114,1 114,1 112,0 112,0

9.1 витрати на ремонт 011 3,8 3,8 3,8 3,8

9.2 витрати на оренду 012 0,0 0,0 0,0 0,0

9.3 витрати на страхування майна 013 6,7 6,7 6,7 6,7

9.4
витрати на утримання основних 

засобів, інші:
014

9.5 опалення 015 7,4 7,4 4,9 4,9

9.6 освітлення 016 3,2 3,2 3,6 3,6

9.7 сторожова охорона 017 32,5 32,5 32,5 32,5

9.8 пожежна охорона 018 60,4 60,4 60,4 60,4

9.9 дератизація 019

сума витрат, 

усього, тис.грн

зокрема розподілені нерозподілені
витрати ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн (без 

ПДВ)

сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема витрати 

ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн (без 

ПДВ)

Додаток 7

від 07 липня 2020 року № 324

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

пов'язані з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

№ з/п Складові адміністративних витрат Код рядка

Фактично, базовий період _2019 рік Плановий період _2020_ рік

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


водопостачанн

я

водовідведенн

я

водопоста

чання

водовідведе

ння
усього

коефіцієнт 

розподілу

водопоста

чання

водовідвед

ення

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

сума витрат, 

усього, тис.грн

зокрема розподілені нерозподілені
витрати ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн (без 

ПДВ)

сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема витрати 

ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн (без 

ПДВ)

№ з/п Складові адміністративних витрат Код рядка

Фактично, базовий період _2019 рік Плановий період _2020_ рік

9.10 питна вода 020 0,3 0,3 0,3 0,3

9.11 послуги Цеха енергозабеспечення 021 0,0 0,0

10
Витрати на оплату професійних 

послуг:
022

8,2 8,2 4,4 4,4

10.1 юридичні 023

10.2 аудиторські 024 2,7 2,7 2,7 2,7

10.3 з оцінювання майна 025 0,0 0,0 0,0 0,0

10.4 нотаріальні послуги 026 2,0 2,0 0,4 0,4

10.5
інформаційно-консультативні послуги

027
2,5 2,5 0,4 0,4

11 Витрати на оплату послуг зв'язку: 028 9,1 9,1 9,1 9,1

11.1 поштовий 029 3,8 3,8 3,8 3,8

11.2 телеграфний 030

11.3 телефонний 031 4,7 4,7 4,7 4,7

11.4 інтернет 032 0,5 0,5 0,5 0,5

11.5 033

12 Витрати на оплату послуг банків: 034 8,1 8,1 8,1 8,1

12.1 розрахунково-касове обслуговування 035
8,1 8,1 8,1 8,1

12.2 036 0,0 0,0 0,0 0,0

12.3 037 0,0 0,0 0,0 0,0

13

Витрати, пов'язані зі сплатою 

податків, зборів, крім тих, що 

включаються до виробничої 

собівартості:

038

0,0 0,0 0,0 0,0

13.1 039 0,0 0,0 0,0 0,0

13.2 040 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Витрати на розв'язання спорів у судах 041
0,0 0,0 0,0 0,0

15

Витрати на придбання паливно-

мастильних матеріалів для потреб 

апарату управління підприємством:

042

0,1 0,1 0,1 0,1

15.1 бензин 043 0,1 0,1 0,1 0,1

15.2 дизельне паливо 044

15.3 мазут 045

15.4 046

15.5 047

15.6 048

16 Інші адміністративні витрати 049 13,0 13,0 14,0 14,0

16.1 клінінгові послуги 050 13,0 13,0 14,0 14,0

16.2 051

(підпис)
(ініціали, 

прізвище)

М.П.

Директор з економіки та фінансів
Н.А.Колодій



водопостачанн

я

водовідведенн

я

водопоста

чання

водовідвед

ення
усього

коефіцієнт 

розподілу

водопоста

чання

водовідвед

ення

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Витрати на збут, пов'язані з надання 

послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, усього

001 Х Х

- - -

Х Х

- - - - - - -

1

Витрати на оплату праці персоналу, 

що безпосередньо здійснює збут 

послуг з централізованого 

водопостачання тацентралізованого 

водовідведення споживачам

002

- - - - - - - - - - - - - -

2

Єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування працівників

003

- - - - - - - - - - - - - -

3
Витрати на оплату службових 

відряджень
004

- - - - - - - - - - - - - -

4
Витрати на підготовку та 

перепідготовку персоналу
005

- - - - - - - - - - - - - -

5

Амортизація основних засобів, інших 

необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів, що 

безпосередньо задіяні у збуті послуг з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення

006

- - - - - - - - - - - - - -

6

Витрати на утримання основних 

засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, безпосередньо 

пов'язаних із збутом послуг з 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення

007

- - - - - - - - - - - - - -

7

Витрати на оплату інформаційних 

послуг, безпосередньо пов'язаних із 

збутом послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення

008

- - - - - - - - - - - - - -

8

Витрати на оплату послуг банків та 

інших установ з приймання і 

перерахунку коштів споживачів за 

послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення

009

- - - - - - - - - - - - - -

ціна, грн
сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема розподілені нерозподілені
№ з/п Складові витрат на збут Код рядка

Фактично, базовий період _2019 рік Плановий період _2020_ рік

витрати ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн
сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема витрати 

ресурсу в 

натуральному 

вимірі

Додаток 8

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від 07 липня 2020 року № 324

ВИТРАТИ НА ЗБУТ

пов'язані з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення



водопостачанн

я

водовідведенн

я

водопоста

чання

водовідвед

ення
усього

коефіцієнт 

розподілу

водопоста

чання

водовідвед

ення

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ціна, грн
сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема розподілені нерозподілені
№ з/п Складові витрат на збут Код рядка

Фактично, базовий період _2019 рік Плановий період _2020_ рік

витрати ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн
сума витрат, 

усього, тис. грн

зокрема витрати 

ресурсу в 

натуральному 

вимірі

9

Витрати на канцелярські товари і 

виготовлення розрахункових 

документів про оплату послуг з 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення

010

- - - - - - - - - - - - - -

11 Інші витрати збуту 011 - - - - - - - - - - - - - -

(підпис)
(ініціали, 

прізвище)

М.П.

Директор з економіки та фінансів
Н.А.Колодій



водопостачанн

я

водовідведенн

я

водопоста

чання

водовідведе

ння
усього

коефіцієнт 

розподілу

водопоста

чання

водовідвед

ення

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Інші операційні витрати, пов'язані з 

надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, усього

001 Х Х

0,0 - 0,0

Х Х

0,0 - 0,0 - - - -

1 медичне страхування 002 - - - - - -

2 003 - - - - - - - - - - - - - -

3 004 - - - - - - - - - - - - - -

4 005 - - - - - - - - - - - - - -

5 006 - - - - - - - - - - - - - -

6 007 - - - - - - - - - - - - - -

7 008 - - - - - - - - - - - - - -

8 009 - - - - - - - - - - - - - -

9 010 - - - - - - - - - - - - - -

10 011 - - - - - - - - - - - - - -

11 012 - - - - - - - - - - - - - -

(підпис)
(ініціали, 

прізвище)

М.П.

ціна, грн (без 

ПДВ)

сума витрат, 

усього, тис.грн

зокрема  розподілені нерозподілені

Директор з економіки та фінансів
Н.А.Колодій

№ з/п Складові інших операційних витрат Код рядка

Фактично, базовий період _2019 рік Плановий період _2020_ рік

витрати ресурсу в 

натуральному 

вимірі

ціна, грн (без 

ПДВ)

сума витрат, 

усього, тис.грн

зокрема витрати 

ресурсу в 

натуральному 

вимірі

Додаток 9

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від 07 липня 2020 року № 324

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

пов'язані з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення



водопостачанн

я

водовідведенн

я

водопоста

чання

водовідвед

ення
усього

коефіцієнт 

розподілу

водопоста

чання

водовідвед

ення

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Фінансові витрати, пов'язані з 

надання послуг з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, усього

001 Х Х

- - -

Х Х

- - - - - - -

1 002 - - - - - - - - - - - - - -

2 003 - - - - - - - - - - - - - -

3 004 - - - - - - - - - - - - - -

4 005 - - - - - - - - - - - - - -

5 006 - - - - - - - - - - - - - -

6 007 - - - - - - - - - - - - - -

7 008 - - - - - - - - - - - - - -

8 009 - - - - - - - - - - - - - -

9 010 - - - - - - - - - - - - - -

10 011 - - - - - - - - - - - - - -

11 012 - - - - - - - - - - - - - -

(підпис)
(ініціали, 

прізвище)

М.П.

ставка, %
сума витрат, 

усього, тис.грн

зокрема розподілені нерозподілені

Директор з економіки та фінансів
Н.А.Колодій

№ з/п Складові фінансових витрат Код рядка

Фактично, базовий період _2019 рік Плановий період _2020_ рік

розмір 

непогашених 

запозичень, 

тис.грн

ставка, %
сума витрат, 

усього, тис.грн

зокрема розмір 

непогашених 

запозичень, 

тис.грн

Додаток 10

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від 07 липня 2020 року № 324

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

пов'язані з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення



водопостачання
водовідведенн

я

водопостачан

ня
водовідведення усього

коефіцієнт 

розподілу

водопоста

чання

водовідвед

ення

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Планований прибуток з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, усього

001

-1730,6 -1730,6 101,2 101,2

1 Податок на прибуток 002 18 18 18,2 18,2

2 Чистий прибуток, зокрема: 003 83,0 83,0

2.1 дивіденди 004

2.2 резервний фонд 005

2.3 на розвиток виробництва 006

2.4 інше використання прибутку 007 83,0 83,0

(підпис)
(ініціали, 

прізвище)

М.П.

зокрема розподілено нерозподілено

Директор з економіки та фінансів
Н.А.Колодій

№ з/п Складові фінансових витрат Код рядка

Фактично, базовий період _ 2019 рік Плановий період _2020__ рік

ставка, %

сума, усього, 

тис.грн (без 

ПДВ)

зокрема

ставка, %

сума, усього, 

тис.грн (без 

ПДВ)

Додаток 11

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від 07 липня 2020 року № 324

РОЗРАХУНКОВИЙ ПРИБУТОК 

від надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення



послуга з централізованого 

водопостачання

послуга з централізованого 

водовідведення

1 2 3 4 5

2 3 41

РАЗОМ

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

1. Зміна вартості складових тарифу:

Складова тарифу

Вартість складової у 

відповідному тарифі на дату 

подання суб'єктом 

господарювання розрахунків до 

органу місцевого 

самоврядування, грн

Вартість складової у 

відповідному тарифі на дату 

введення в дію тарифу (грн)

Різниця (п.3 - п.2)

РОЗРАХУНОК

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*

№ 

з/п

Складові тарифу, вартість яких 

змінюється на загальнодержавному рівні
Втрати всього, грн

зокрема:

Додаток 12 

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від 07 липня 2020 року №324

ПОГОДЖЕНО

__________________________

 (орган місцевого самоврядування)



послуг з централізованого 

водопостачання
послуг з централізованого водовідведення

(м
 3

) (м
 3

)

2 3

Н.А.Колодій

(підпис) (ініціали, прізвище)

* Розрахунок втрат для подальшого внесення їх до складу тарифів здійснюється суб'єктом господарювання у випадку невідшкодування таких втрат органом місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Розрахунок втрат здійснюється окремо для кожної категорії споживачів.

Вимоги щодо визначення тривалості періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого 

самоврядування, а також вимоги щодо здійснення розрахунку втрат суб'єктом господарювання передбачено чинними нормативно-

правовими актами з питань формування тарифів.

1

Директор з економіки і фінансів

(керівник)

____________

2. Обсяги надання послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення

Тривалість періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх 

оприлюднення (днів)

Обсяги надання послуг за відповідний період:



Додаток 15

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від 07 липня 2020 року № 324

№ з/п Показники
Попередній до 

базового рік (факт.)

Базовий період 

(факт.)

Передбачено 

діючими 

тарифами

Плановий період

1
Загальна довжина каналізаційних 

мереж*, км:

33,96 33,96 33,96 33,96

1.1 з них головних колекторів 6,5 6,5 6,5 6,5

1.2 вуличної каналізаційної мережі

1.3
внутрішньоквартальної та 

внутрішньодворової мережі

2

Витрати води на власні потреби 

каналізаційного господарства, тис. 

куб. м

3,2 3,2 3,2

3

Обсяг централізованого 

водовідведення споживачам, тис. 

куб. м, зокрема:

959,6 952,6 1200,0 960,0

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:

879,2 883,7 1100,0 890,0

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 80,4 69,2 100,0 70,0

4

Вартість реалізації 

централізованого водовідведення 

(без ПДВ) за відповідними 

тарифами, тис. грн

4142,8 4106,1 5181,5 6288,0

5

Повна собівартість 

централізованого 

водовідведення**, тис. грн

5668,2 5836,7 5181,5 6186,8

6
Розрахунковий прибуток**, тис. 

грн

-1525,4 -1730,6 0,0 101,2

7

Середньозважений тариф (без 

ПДВ) на централізоване 

водопостачання, грн/м3

4,317 4,310 4,318 6,550

8

Середньооблікова чисельність 

персоналу ліцензованої діяльності, 

осіб

3,647 3,650 5,272 3,649

9

Середньомісячна заробітна плата 

працівників ліцензованої 

діяльності, грн

6984,6 9656,0 7016,7 9943,3

10

Витрати на оплату праці в повній 

собівартості, усього, тис. грн, 

зокрема  віднесені до:

645,7 947,2 649,1 1042,8

10.1
загальновиробничих витрат, тис. 

грн

270,0 438,2 252,0 509,6

10.2 адміністративних витрат, тис. грн
70,0 86,0 88,8 97,8

10.3 витрат на збут, тис. грн

Інформацяї про суб''єкта господарювання, що здійснює надання послуг з 

централізованого водовідведення (загальна характеристика виконавця послуги 



№ з/п Показники
Попередній до 

базового рік (факт.)

Базовий період 

(факт.)

Передбачено 

діючими 

тарифами

Плановий період

11

Витрати на ремонт та інше 

поліпшення основних засобів в 

повній собівартості, усього, тис. 

грн

260,0 579,1 319,5 591,7

11.1
зокрема без заробітної плати з 

нарахуваннями, тис. грн

260,0 579,1 319,5 591,7

12

Амортизаційні відрахування в 

повній собівартості, усього, тис. 

грн

234,0 301,1 244,1 270,1

13

Витрати на електроенергію в 

повній собівартості, усього, тис. 

грн

1881,4 2721,7 2636,0 3026,9

14
Кількість споживачів, усього, 

зокрема:

16 16 12 16

14.1

суб’єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання 

та централізованого 

водовідведення, тис. куб. м

1 1 1 1

14.2

інших споживачів, які не є 

суб’єктами господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання та 

централізованого водовідведення 

тис. куб. м, зокрема:

14.2.1 населення - фізичні особи

14.2.2 бюджетні установи

14.2.3 інші споживачі 15 15 11 15

__________ 

(ініціали, прізвище)

М.П.

* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж. 

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Директор з економіки та фінансів Н.А.Колодій



Додаток 16 

до рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради 

від 07 липня 2020 року № 324

I

1 абонентів кількість

1.1 абонентів

1.1.1 зокрема з приладами обліку абонентів
1.1.2 зокрема без приладів обліку абонентів
1.2 абонентів

1.2.1 зокрема з приладами обліку абонентів
1.2.2 зокрема без приладів обліку абонентів
1.3 абонентів

1.3.1 зокрема з приладами обліку абонентів
1.3.2 зокрема без приладів обліку абонентів
1.4 абонентів

1.4.1 зокрема з приладами обліку абонентів
1.4.2 зокрема без приладів обліку абонентів

2 вводів

2.1 вводів

2.1.1 зокрема з приладами обліку вводів
2.1.2 зокрема без приладів обліку вводів
2.2 вводів

2.2.1 зокрема з приладами обліку вводів
2.2.2 зокрема без приладів обліку вводів
2.3 вводів

2.3.1 зокрема з приладами обліку вводів
2.3.2 зокрема без приладів обліку вводів
2.4 вводів

2.4.1 зокрема з приладами обліку вводів
2.4.2 зокрема без приладів обліку вводів

II

1 абонентів
16

1.2 абонентів

1.3 абонентів
1.4 абонентів
1.5 абонентів 16

__________

(підпис)

інші споживачі

Директор з економіки і фінансів Н.А.Колодій

(керівник) (ініціали, прізвище)

інші споживачі

Послуга з централізованого водовідведення
Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з 

централізованого водовідведення, усього, зокрема:

управителі багатоквартирних будинків (підприємства та 

організації, що забезпечують утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій)

населення
бюджетні установи та організації

бюджетні установи та організації

інші споживачі

Кількість вводів (приєднань до внутрішньобудинкових мереж) 

абонентів, які отримують послугу з централізованого 

водопостачання, усього, зокрема:

управителі багатоквартирних будинків (підприємства та 

організації, що забезпечують утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій)

населення

бюджетні установи та організації

Інформація

щодо надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

виконавцем відповідних послуг (у натуральних показниках)

Послуга з централізованого водопостачання

Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з 

централізованого водопостачання, усього, зокрема:
управителі багатоквартирних будинків (підприємства та 

організації, що забезпечують утримання будинків, споруд та 

прибудинкових територій)

населення


