
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про намір БМКП «Добробут» здійснити коригування діючих тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання 

з 01.09.2018 року 

 

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про 

затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік 

житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з 

обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції 

територіальних громад», Бережанське міське комунальне підприємство 

«Добробут» інформує про намір здійснити коригування тарифів на послуги 

централізованого водопостачання в наступних розмірах (з урахуванням 20% 

податку на додану вартість): 

- для населення міста – 14,70 грн./м³ (діючий тариф - 13,88 грн/м³); 

- для бюджетних організацій – 15,84 грн./м³ (діючий тариф - 15,02 грн/м³); 

- для інших споживачів – 17,21 грн./м³  (діючий тариф -  17,21 грн/м³). 

 

Структура планового економічно обґрунтованого тарифу на послуги 

водопостачання: 
Показники Централізоване 

Водопостачання 
(скориговані тарифи) 

Водопостачання 
(діючі тарифи) 

тис. грн. 
на рік 

грн./м. 
куб. 

тис. грн. 
на рік 

грн./м.к 
уб. 

1. Виробнича собівартість усього, в тому 
числі 

3851,297 10,466 3598,162 9,778 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі 1969,925 5,353 1716,790 4,665 

1.1.1 Матеріали, запасні частини та інші 
матеріальні ресурси(ремонти) 

45,214 0,123 45,214 0,123 

1.1.2 електроенергія 1896,086* 5,152* 1642,951 4,464 

1.1.3 витрати на реагенти 28,625 0,078 28,625 0,078 

1.2 прямі витрати на оплату праці 677,518 1,841 677,518 1,841 

1.3 інші прямі витрати, у тому числі 
166,557 

 
0,453 

166,557 0,453 

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове 
соціальне страхування працівників 

149,054 0,405 149,054 0,405 

1.4. загальновиробничі витрати 1037,297 2,819 1037,297 2,819 

2. Адміністративні витрати 310,489 0,844 310,489 0,844 

3. Витрати на збут 266,190 0,723 266,190 0,723 

4. Інші операційні витрати, фінансові 
витрати 

11,519 0,031 11,519 0,031 

5. Повна собівартість 4439,495 12,064 4186,360 11,376 

6. Розрахунковий прибуток 132,940 0,361 132,940 0,361 

7. Вартість послуг 4572,435 12,425 4319,300 11,737 

8. Обсяг реалізації послуг, тис. м3 368,0 368,0 

 

Зауваження та пропозиції споживачів щодо наміру БМКП «Добробут» 

змінити тарифи на централізоване водопостачання просимо надавати у 

письмовій формі протягом 14 календарних днів з дня доведення до споживачів 

наміру щодо зміни тарифів. 



Адреса, на яку необхідно надіслати зауваження та пропозиції споживачів: 

47501, м.Бережани, вул. Лепких, 44. 

 

Адміністрація БМКП «Добробут» 



Пояснювальна записка 

щодо перерахування тарифів на централізоване водопостачання на 2018 

рік шляхом коригування по БМКП «Добробут» 

м. Бережани, Тернопільської області. 

 

Загальні положення. 

Бережанське міське комунальне підприємство «Добробут» (надалі БМКП 

«Добробут») створене за рішенням Бережанської міської ради № 75 від 

08.08.2002 року. 

Підприємство створене з метою забезпечення споживачів міста послугами 

централізованого водопостачання, водовідведення, вивезення рідких  

побутових відходів. 
Підприємство здійснює свою діяльність згідно і відповідно до: 

- Свідоцтво про державну  реєстрацію юридичної особи, серії АОО 

№161047, місце проведення державної реєстрації – Бережанська районна 

державна  адміністрація  Тернопільської області. Дата реєстрації 25.10.2002 р. 
№ 1 647 120 0000 000041; 

- Свідоцтво № 26365719 про реєстрацію платника податку на додану 

вартість, виданого Бережанською районною державною податковою інспекцією 

02.10.2006 р. 

- Статуту (нова редакція), затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 24.02.2005 року № 670. 

- Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами №4633, №4634 

від 18.12.2007 р. 

Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення, № 581710 

від 01.09.2011 (переоформлено рішенням Тернопільської ОДА № 85-од від 

08.11.2018 р.) 

Майно, яке передано підприємству на праві господарського відання, є 

власністю територіальної громади міста Бережани. 

БМКП «Добробут» є юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахунковий та інші види рахунків в установах банків, гербову печатку, 

штамп, бланки зі своїм найменуванням. 

У господарській діяльності підприємство керується чинним 

законодавством України, нормативно-правовими актами органів місцевого 

самоврядування та Статутом. 

За погодженням із виконкомом Бережанської міської ради підприємство 

планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрямки його розвитку 

згідно із загальнодержавними, регіональними та місцевими програмами. 

 
Обґрунтування необхідності коригування тарифів 

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення населенню,бюджетним 

установам та іншим споживачам. Тому фінансовий стан підприємства значною 

мірою залежить від рівня тарифів на ці послуги. 



 

 

На сьогоднішній день діючі тарифи з централізованого водопостачання та 

водовідведення для всіх категорій споживачів були встановлені на підставі 

рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 13.09.2017 р. 

№371 та введені в дію з 15 жовтня 2017року. Водночас слід зазначити, що в 

умовах постійного зростання основних складових тарифу, зокрема збільшення 

ставок податків, мінімального прожиткового рівня, вартості електричної 

енергії, збільшення цін на пальне виникає невідповідність діючих тарифів 

фактичним витратам для вироблення послуг з  централізованого 

водопостачання та водовідведення. Це, в свою чергу, негативно впливає на 

діяльність господарювання підприємства. У зв’язку з цим, є необхідність 

коригування тарифів до економічно обґрунтованого рівня для належного 

функціонування підприємства. 

Коригування тарифу на централізоване водопостачання проведено по 

статті «Прямі матеріальні витрати», а саме «Паливо та електроенергія на 

технологічні цілі», оскільки це основна складова тарифу на послуги 

водопостачання. 

Так, за період введення в дію існуючих тарифів на водопостачання  

вартість активної електроенергії зросла на 22 %, а саме: 

 
Період Вартість е/е 

для   

промислових 

споживачів 

<750(2кл) за 1 

кВт/год.,грн 

Вартість е/е промислових споживачі до 

750кВа 

з використанням багато тарифного 

лічильника 
за 1 кВт/год., грн. 

 
 

Коефіцієнт 

зростання 

 

напівпік.год нічні год пікові год 

жовтень 2017 р 2,033550 2,074221 0,508388 3,660390 1,05 

квітень 2018 р. 2,381240 2,428865 0,595210 4,286232 1,17 

Середньозважений тариф за активну електроенергію за 5 місяців 2018 р. 

становить 2,0856 грн. за 1,кВт/год., що на 20% більше середньозваженого 

тарифу за активну електроенергію,закладеному в діючому тарифі на послуги 

водопостачання (2,0856/ 1,7417). 

В даній ситуації підприємство змушене коригувати тариф на послуги 

централізованого водопостачання, що приведе до збільшення діючих тарифів 

для різних категорій споживачів на 5-6%. 
Назва тарифу Скоригований 

тариф, з ПДВ 

20% 

грн. за 1 куб.м 

Діючий 

тариф з 

ПДВ 

20%,грн. за 

1 куб.м 

Рівень 

рентабельності 

Очікуване 

зростання, 

коефіцієнт 

Водопостачання 
- населення 

 
14,70 

 
13,88 

 
2 

 
1,06 

- бюджетні 
установи 

15,84 15,02 10 1,05 

- інші споживачі 17,21 16,38 20 1,05 



Відповідно до вимог Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу  

до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», БМКП «Добробут» 

виконало розрахунок і надає заяву з розрахунковими матеріалами для 

коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до 

органу місцевого самоврядування. 

Зауваження та пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо зміни тарифів 

на централізоване водопостачання та водовідведення просимо надавати у 

письмовій формі протягом 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів 

щодо наміру коригування встановлених тарифів за адресою 47501, м. Бережани, 

вул. Лепких, 44. 

 

 
 

Директор БМКП «Добробут» А. Є. Бурдаш 



Розрахунок коригування 

базових тарифів на послуги водопостачання 

Бережанського МКП „Добробут” згідно загальних вимог формування тарифів послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого Постановою КМУ 

від 01 червня 2011 р. №869 

№ 

п/п 

Складові тарифу Водопостачан 

ня 

загальнорічні 

витрати, грн. 

(скориговані) 

Рівень 

витрат 

на 

1куб.м, 

грн 

Водопостачання 

загальнорічні 

витрати, грн. 

 
(діючі) 

Рівень 

витрат 

1 куб.м., 

грн. 

1 Витрати операційної 
діяльності 

4427976 12,033 4174841 11,345 

2 Витрати виробничої 
собівартості послуг 

3851297 10,466 3598162 9,778 

2.1 Прямі матеріальні витрати 1969925 5,353 1716790 4,665 

2.2 Прямі матеріальні витрати 
на оплату праці 

677518 1,841 677518 1,841 

2.3 Інші прямі витрати 166557 0,453 166557 0,453 

2.4 Змінні загальновиробничі 

та постійні розподільні 

загальновиробничі 

витрати 

1037297 2,819 1037297 2,819 

3 Адміністративні витрати 310489 0,844 310489 0,844 

4 Витрати на збут 266190 0,723 266190 0,723 

5 Інші операційні витрати     

6 Витрати фінансової 
діяльності 

11519 0,031 11519 0,031 

7 Повна собівартість 4439495 12,064 4186360 11,376 
 Податок на прибуток 23940 0,065 23940 0,065 

 Витрати на здійснення 

капітальних вкладень 

(базовий прибуток) 

109000 0,296 109000 0,296 

 Всього 4572435 12,425 4319300 11,737 

Загальноплановий обсяг реалізації послуг для населення тис. куб.м - 323,0 

Запланований обсяг реалізації послуг для бюджетних установ,тис. куб м - 28,0 

Запланований обсяг реалізації послуг для інших споживачів тис. куб.м - 17,0 

 Водопост ачання (з врах.коригування) Діючі 

тарифи Повна 

соб-сть 

Базовий 

прибуток 

Податок 

на 

прибуток 

тариф 

Базовий тариф 12,064 0,296 0,065 12,425 11,737 

Тариф для населення 1 
куб.м 

12,064 0,158 0,035 12,257 11,57 

Тариф для інших 
споживачів 

12,064 1,864 0,410 14,338 13,65 

Тариф для бюджетних 
організацій 

12,064 0,933 0,205 13,202 12,51 

 

Директор БМКП”Добробут” Бурдаш А.Є 
 

Головний бухгалтер Полюга С.В. 



Розрахунок прямих матеріальних витрат 
 

Стаття витрат водопостачання 

Алгоритм розрахунку сума 

Сировина і матеріали в т.ч. 

- гіпохлорит натрію 

458 х0,005х12,50 

(піднята вода х  норма хлор. 

х ціна) 

28625 

Паливо  та елетроенергія на технологічні 

потреби 

(458 х2,036 х2,0131 )+18895 

Піднята вода х норма витрат 

е/е х ціна е/е + реактивна е/е 

1896086 

Матеріали на усунення пошкоджень на водо- 
провідних мережах 

Факт. за 2016р. 45214 

Всього прямих матеріальних витрат х 1969925 

 

Ціна електроенергії в діючому тарифі (з врахуванням багато тарифного лічильника)- 
 

- 1,7417 за 1 кВт/год. 

Ціна електроенергії на 01.06.2018р. (з врахуванням багато тарифного лічильника ) 
 

- 2,1951 за 1 кВт/год. 

Середньозважений  тариф (з врахуванням багатотарифного лічильника) за січень-травень 

2018р. 

- 2,0856 за 1 кВт/год. 

 

 

 
Директор БМКП «Добробут» А.Є.Бурдаш 

 

 

Головний бухгалтер С.В.Полюга 



 

 

 

 

 

Довідка - розрахунок структури вартості електроенергії 

надання послуг централізованого водопостачання БМКП 

«Добробут» 

 
Група 

споживання 

згідно 

договору про 

постачання 

е/енергії №34 

від   

08.08.2011р. 

Співвідношення к-сті 

е/енергії по групах 

споживання,% 

К-сть 

активної 

е/енергії 

2018 

р.,кВт/год 

Діючий 

тариф , 

грн. 

/кВт*год 

(на  

01.06.2018р 

Вартість 

електроенергії 

2018 р. 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

(очікув.) 

Непромислові 

споживачі,без 

часової зони 

28 28 28 261097 2,381240 621735 

Промспоживачі 

до 750 кВт, 

напівпік 

45 42 42 391645 2,428865 951253 

Промспоживачі 
до 750 кВт,ніч 

24 26 26 242447 0,595310 144331 

Промспоживачі 
до 750 кВт,пік 

3 4 4 37299 4,286232 159872 

разом 100 100 100 932488*  1877191** 

 
 

• * 458000х2,036 = 932488 

• **1877191/932488= 2,0131 грн. - середньозважений тариф вартості 1 кВт/год 

електроенергії на 2018р.  

 

 
1,7417 грн. - середньозважений тариф вартості 1 кВт/год електроенергії в діючому 

тарифі 

 
 

Директор БМКП «Добробут» А.Є.Бурдаш 

Головний бухгалтер С.В.Полюга 



 

 

 

Структура тарифу на послуги централізованого водопостачання,які 

надаються БМКП «Добробут» 
 

 

 

 
(витрати в грн. на 1 куб м.) 

згідно рішення виконкому 

Бережанської міської ради 

№371 від 13.09.2017р. 

№ 
п/п 

Статті витрат для населення для бюджетних 
організацій 

для інших 
споживачів 

1 Прямі матеріальні витрати 4,665 4,665 4,665 

2 Прямі витрати на оплату праці 1,841 1,841 1,841 

3 Інші прямі витрати 0,453 0,453 0,453 

4 Загальновиробничі витрати 2,819 2,819 2,819 

5 Адміністративні витрати 0,844 0,844 0,844 

6 Витрати на збут 0,723 0,723 0,723 

7 Витрати фінансової діял-ності 0,031 0,031 0,031 

8 Повна собівартість 11,376 11,376 11,376 

9 Прибуток з врахуванням 
податку на прибуток 

0,193 1,138 2,274 

10 Тариф без врахування ПДВ 11,57 12,51 13,65 

11 Тариф з врахув. 20%ПДВ 13,88 15,02 16,38 
 Рівень рентабельності 2% 10% 20% 

 

 

Пропозиція скоригованого тарифу 
(витрати в грн. на 1 куб м) 

 

№ 
п/п 

Статті витрат для населення для бюджетних 
організацій 

для інших 
споживачів 

1 Прямі матеріальні витрати 5,353* 5,353* 5,353* 

2 Прямі витрати на оплату праці 1,841 1,841 1,841 

3 Інші прямі витрати 0,453 0,453 0,453 

4 Загальновиробничі витрати 2,819 2,819 2,819 

5 Адміністративні витрати 0,844 0,844 0,844 

6 Витрати на збут 0,723 0,723 0,723 

7 Витрати фінансової діял-ності 0,031 0,031 0,031 

8 Повна собівартість 12,064 12,064 12,064 

9 Прибуток з врахуванням 
податку на прибуток 

0,193 1,138 2,274 

10 Тариф без врахування ПДВ 12,25 13,20 14,34 

11 Тариф з врахув. 20% ПДВ 14,70 15,84 17,21 

 

 
*- коригування в частині витрат на електроенергію; 

 

Головний бухгалтер 

БМКП «Добробут» С.В.Полюга 


