
                                                                             Додаток 1 
 

ФОРМА РОЗРАХУНКУ  
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання 

(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показник 
Код 

рядка 

Фактично 
Передбачено 

чинним тарифом 
Плановий період 

2020 рік попередній до 
базового 2018 рік 

базовий період 
2019 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 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, 
зокрема: 

1         

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2         

1.1.1 електроенергія 3         

1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 4         

1.2 прямі витрати на оплату праці 5         

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 6         

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне  
соціальне страхування працівників 

7         

1.3.2 амортизація основних виробничих 
засобів та нематеріальних активів, 
безпосередньо пов’язаних із наданням 
послуги 

8         



1.3.3 інші прямі витрати 9         

1.4 загальновиробничі витрати 10         

2 Адміністративні витрати 11         

3 Витрати на збут 12         

4 Інші операційні витрати 13         

5 Фінансові витрати 14         

6 Усього витрат повної собівартості 15         

7 Витрати на відшкодування втрат 16         

8 Планований прибуток  17         

8.1 податок на прибуток 18         

8.2 чистий прибуток, зокрема: 19         

8.2.1 резервний фонд (капітал) 21         

8.2.2 на розвиток виробництва (виробничі 
інвестиції) 

22         

9 Вартість водопостачання для 
споживачів за відповідними тарифами 

23         

10 Обсяг водопостачання споживачам, 
усього,зокрема на потреби (тис. куб. 
м): 

24         

10.1 населення 25         

10.2 бюджетних установ та організацій 26         

10.3 інших споживачів 27         

11 Середньозважений тариф 28         

 
_________________________________ 

(керівник) 

___________________ 
(підпис) 

_________________________________ 
(ініціали, прізвище) 



Додаток 2 

ФОРМА РОЗРАХУНКУ 
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення 

(без податку на додану вартість) 

№ з/п Показник 
Код 

рядка 

Фактично 
Передбачено 

чинним тарифом 
Плановий період 

_____ рік попередній  
до базового _____ рік 

базовий період 
_____ 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 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Виробнича собівартість, усього, 
зокрема: 

1         

1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2         

1.1.1 електроенергія 3         

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 4         

1.2 прямі витрати на оплату праці 5         

1.3 інші прямі витрати, зокрема: 6         

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
працівників 

7         

1.3.2 амортизація основних виробничих 
засобів та нематеріальних активів 

8         

1.3.3 інші прямі витрати 9         

1.4 загальновиробничі витрати 10         

2 Адміністративні витрати 11         

3 Витрати на збут 12         



4 Інші операційні витрати 13         

5 Фінансові витрати 14         

6 Витрати повної собівартості, усього 15         

7 Витрати на відшкодування втрат 16         

8 Планований прибуток 17         

8.1 податок на прибуток 18         

8.2 чистий прибуток, зокрема: 19         

8.2.1 резервний фонд (капітал) 20         

8.2.3 розвиток виробництва  21         

8.2.4 інше використання прибутку 22         

9 Вартість водовідведення споживачам 
за відповідними тарифами 

23         

10 Обсяг водовідведення споживачам, 
усього,зокрема на потреби (тис. куб. 
м): 

24         

10.1 населення 25         

10.2 бюджетних установ та організацій 26         

10.3 інших споживачів 27         

10.4 інших водопровідно-каналізаційних 
господарств 

28         

11 Середньозважений тариф 29         

 
___________________________________ 

(керівник) 
___________________ 

(підпис) 
____________________________ 

ініціали, прізвище 
 

 



Додаток 3 

Форма розрахунку вартості електричної енергії на технологічні потреби для надання послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення на плановий період  

(назва підприємства) 

Періоди Код 
рядка 

Подача води, 
пропуск стоків 

Загальновиробничі 
норми питомих 

витрат 

Витрати 
активної 

електроенергії 

Тариф за 1 
кВт·год 
активної 

електроенергії 
(I чи II 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 грн тис. грн тис. кВАр·год грн тис. грн тис. грн 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водопостачання 

Постачання, 
універсальна послуга 

1          

Постачання, договірна 
послуга понад 150 кВт 

2          

Розподіл, договірна 
послуга понад 150 кВт 

3          

Усього на послугу з 
централізованого 
водопостачання 

4          

Електроенергія на технологічні потреби для надання послуги з централізованого водовідведення 

Постачання, 
універсальна послуга 

5          

Постачання, договірна 
послуга понад 150 кВт 

6          

Розподіл, договірна 
послуга понад 150 кВт 

7          

Усього на послугу з 
централізованого 
водовідведення 

8          

 

___________________________________ 
(керівник) 

___________________ 
(підпис) 

____________________________ 
ініціали, прізвище 

 

 



Додаток 4  

Форма розрахунку загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг  
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  

№  
з/п 

Складові 
загальновиробничих 

витрат  

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 
натурально
му вимірі 

ціна,  
грн 

сума 
витрат, 
усього,  
тис. грн 

зокрема 
розподілені 

нерозподілені 

водопоста
чання 

водовідве
дення 

водоп
остач
ання 

водов
ідвед
ення 

усь
ого 

коефі
цієнт 
розпо
ділу 

водоп
остач
ання 

водов
ідвед
ення 

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

 Загальновиробничі 
витрати,  
пов’язані з наданням 
послуг з 
централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення, 
усього 

1               

1 Витрати на оплату 
праці 
загальновиробничого 
персоналу: 

2               

1.1 витрати на оплату 
праці 

3               

1.2 єдиний внесок на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування 
працівників 

4               

1.3 Послуги зв’язку 5               

1.4 Службові 
відрядження 

6               



2 Амортизація 
основних засобів 
загальновиробничого 
(цехового, 
дільничного, 
лінійного) 
призначення 

7               

3.1     Ремонти усього, 
зокрема 

8               

3.1.1      ремонт, 
господарський спосіб 

9               

3.1.2      ремонт, 
підрядний спосіб 

10               

3.1.3      ремонт авто, 
мототехніки 
господарським 
способом 

11               

3.1.4       ремонт авто, 
мототехніки 
підрядним способом 

12               

3.2    витрати на ПММ 
усього, зокрема: 

13               

3.2.1         бензин, А-92  14               

3.2.2         бензин, А-95 15               

3.2.3         дизельне паливо  16               

3.2.4         мазут, мастила, 
олива 

17               

3.2.5     скраплений газ 
(зріджений) 

18               



3.3 МШП, канцтовари, 
матеріали 

19               

3.4 опалення, газ 20               

3.5 опалення, 
тепломережа 

21               

3.6 опалення, 
електроенергія 

22               

3.7 освітлення, 
електроенергія 

23               

3.8 технічний огляд 
транспорту 

24               

3.9 технічне 
обслуговування 
офісної техніки 

25               

3.10 обслуговування 
програмного 
забезпечення, 
комп’ютерів 

26 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

3.11 страхування, 
оренда 

27               

3.12 сторожова, 
пожежна охорона 

28               

3.13 дератизація, 
дезінфекція 

29               

3.14 вивезення 
побутових відходів 

30               



4 Витрати на 
удосконалення 
технології та 
організації 
виробництва 
(дозволи, проекти, 
довідки, тощо) 

31               

5 Витрати на 
утримання  
виробничих 
приміщень: 

32               

5.1 опалення 33               

5.2 освітлення 34               

5.3 дезінфекція 35               

5.4 дератизація 36               

5.5 вивезення сміття 37               

6 Підготовка та 
перепідготовка 
кадрів ( в т.ч. 
інформаційно-
консультаційні 
послуги, семінари, 
конгреси тощо) 

38               

7 витрати на 
здійснення  
технологічного 
контролю  
за виробничими 
процесами і якістю 
водопостачання та 
водовідведення 

39               

8 Витрати на охорону 
праці, дотримання 
вимог техніки 
безпеки  

40               

9 Витрати на охорону 
довкілля та 
природного 

41               



середовища 

10 Витрати на охорону 
об’єктів виробничого 
та 
загальновиробничого 
призначення: 

42               

11 утримання 
санітарних зон 

43               

12 Витрати на оплату 
послуг  
спеціалізованих 
підприємств 

44               

13 проведення планових 
перевірок  
стану обладнання 

45               

14 виконання 
регламентних робіт 

46               

15 освоєння нових 
потужностей 

47               

16 Витрати на сплату 
податків, зборів: 

48               

17 Сплата за надра 49               

18 Спец-водо 
використання 

50               

19 Податок  на землю 51               

20 Збір за забруднення 52               

15 Інші витрати , 
зокрема перевезення, 
оголошення, зв’язок 
 

053               

 
_______________________________ 

(керівник) 
___________________ 

(підпис) 
_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 
 

 



Додаток 5 
Форма розрахунку адміністративних витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
  

№ з/п 
Складові 

адміністративних 
витрат  

Код 
рядка 

Фактично, базовий період 2019 рік Плановий період 2020 рік 

витрати 
ресурсу в 

натуральном
у вимірі 

ціна, грн 
(без 

ПДВ) 

сума 
витрат, 
усього,  
тис. грн 

зокрема: 
витрати 

ресурсу в 
натуральн
ому вимірі 

ціна, 
грн (без 
ПДВ) 

сума 
витрат, 
усього,  
тис. грн 

зокрема 
розподілені 

нерозподілені 

водо-пост
ачання 

водо-відв
едення 

водопо
стачан

ня 

водовідв
едення 

усього 

коефі
цієнт 
розпо
ділу 

водоп
остач
ання 

водов
ідвед
ення 

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

 Адміністративні 
витрати,  
пов’язані з 
наданням послуг з 
централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення, 
усього 

1               

1 Витрати на оплату 
праці  
апарату управління 
підприємством  
та іншого 
адміністративного 
персоналу  

2               

2 Єдиний внесок  
на 
загальнообов’язков
е державне 
соціальне 
страхування 
працівників 

3               

3 Витрати на 4               



утримання апарату 
управління, 
Усього 

3.1. Витрати на 
службові 
відрядження 

5               

3.2. Підготовка та 
перепідготовка 
кадрів 

6               

3.3. Придбання  
канцтоварів 

7               

3.4. Витрати на МШП 8               

3.5. Придбання 
періодичних 
професійних 
видань 

9               

4 Амортизація 
основних засобів, 
інших необоротних 
матеріальних і 
нематеріальних 
активів 
загальногосподарсь
кого використання, 
визначена 
відповідно до 
вимог Податкового 
кодексу України 

10               

5 Витрати на 
утримання 
основних засобів,  
необоротних 
матеріальних і 
нематеріальних 
активів 
адміністративного 
використання: 

11               

5.1 витрати на ремонт  12               



5.2 витрати на 
страхування майна  

13               

5.3 Освітлення, 
електроенергія 

14               

5.4 Страхування, 
охорона тощо 

15               

6 витрати на 
утримання 
основних засобів, 
інші: 

16               

6.1 опалення 17               

6.2 освітлення 18               

6.3 сторожова охорона 19               

6.4. пожежна охорона 20               

6.5 дератизація 21               

6.6 Інші статті можливих 
витрат 

22 	 	 	 	 	 	         

7 Витрати на оплату 
професійних 
послуг: 

23               

7.1 юридичні 24               

7.2 аудиторські 25               

7.3 з оцінювання 
майна 

27               

7.4 Технічне 
обслуговування  
офісної техніки 

28               

8 Витрати на оплату 
послуг зв’язку 

29               

9 Витрати на оплату 
послуг банків 
(розрахунково-
касове 
обслуговування 
тощо) 

30               



10 Витрати на 
вирішення спорів у 
судах 

31               

11 Витрати на 
придбання 
паливно-
мастильних  

32               

12 бензин 33               

13 дизельне паливо 34               

14 мазут 35               

15 мастила 36               

16 олива 37               

17 Антифриз (тосол) 38               

18 Інші 
адміністративні 
витрати: 

39               

 
 

_________________________________ 
(керівник) 

___________________ 
(підпис) 

_________________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 6 

Форма розрахунку витрат на збут, пов’язаних з наданням послуг  
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  

№  
з/п 

Складові витрат на 
збут  

Код 
рядка 

Фактично, базовий період 2019 рік Плановий період 2020 рік 

витрати 
ресурсу в 

натуральном
у вимірі 

ціна,  
грн 

сума 
витрат, 
усього,  
тис. грн 

зокрема: витрати 
ресурсу 

в 
натурал
ьному 
вимірі 

ціна,  
грн 

сума 
витрат, 
усього,  
тис. грн 

зокрема 
розподілені 

нерозподілені 

водопоста
чання 

водовідве
дення 

водопост
ачання 

водові
дведен

ня 

усьо
го 

коефі
цієнт 
розпо
ділу 

водопо
стачан

ня 

водовід
ведення 

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

 Витрати на збут,  
пов’язані з наданням 
послуг  
з централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення, 
усього 

1               

1 Витрати на оплату 
праці персоналу, що 
безпосередньо 
здійснює збут послуг 
з централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення 
споживачам  

2               

2 Єдиний внесок  
на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування 
працівників 

3               



3 Витрати на оплату 
службових 
відряджень 

4               

4 Витрати на 
підготовку та 
перепідготовку 
персоналу 

5               

5 Амортизація 
основних засобів, 
інших необоротних 
матеріальних і 
нематеріальних 
активів, що 
безпосередньо 
задіяні у збуті послуг 
з централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення  

6               

6 Витрати на 
утримання основних 
засобів, інших 
необоротних 
матеріальних активів,  
безпосередньо 
пов’язаних із збутом 
послуг з 
централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення 

7               

7 Витрати на оплату 
інформаційних 
послуг,  
безпосередньо 
пов’язаних із збутом 
послуг з 
централізованого 
водопостачання та 
централізованого 

8               



водовідведення 

8 Витрати на оплату 
послуг банків та 
інших установ з 
приймання і 
перерахунку коштів  
споживачів за 
послуги з 
централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення  

9               

9 Витрати на 
канцелярські товари і 
виготовлення 
(придбання)розрахун
кових документів про 
оплату послуг з 
централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення  

10               

10 Інші витрати збуту 011               
 

_________________________________ 
(керівник) 

___________________ 
(підпис) 

_________________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 
 

Форма розрахунку інших операційних витрат, пов’язаних з наданням послуг  
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  

№ 
з/п 

Складові інших 
операційних витрат 

Код рядка 

Фактично, базовий період 2019 рік Плановий період 2020 рік 

витрати 
ресурсу в 
натуральн
ому вимірі 

ціна, грн 
(без 

ПДВ) 

сума 
витрат, 
усього,  
тис. грн 

зокрема: витрати 
ресурсу 

в 
натурал
ьному 
вимірі 

ціна, 
грн (без 
ПДВ) 

сума 
витрат, 
усього,  
тис. грн 

зокрема: 
розподілені 

нерозподілені 

водопоста
чання 

водовідв
едення 

водоп
остач
ання 

водов
ідвед
ення 

усьо
го 

коефіці
єнт 

розподі
лу 

водопо
стачан

ня 

водовід
ведення 

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

 Інші операційні 
витрати,  
пов’язані з наданням 
послуг з 
централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення, усього 

1               

 
_________________________________ 

(керівник) 
___________________ 

(підпис) 
_________________________________ 

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 
Форма розрахунку фінансових витрат, пов’язаних з наданням послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  

№ з/п 
Складові фінансових 

витрат 
Код 

рядка 

Фактично, базовий період 2019 рік Плановий період 2020рік 

розмір 
невиплаче

них 
запозичень

,  
тис. грн  

ставка,  
% 

сума 
витрат, 
усього,  
тис. грн 

зокрема: розмір 
невипла
чених 

запозиче
нь,  

тис. грн  

ставка,  
% 

сума 
витрат, 
усього,  
тис. грн 

зокрема: 
розподілені 

нерозподілені 

водопоста
чання 

водовід
ведення 

водопост
ачання 

водовідв
едення 

усього 

коефіці
єнт 

розподі
лу 

водопос
тачання 

водов
ідвед
ення 

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

 Фінансові витрати,  
пов’язані з наданням 
послуг з 
централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення, усього 

001               

1  002               

2  003               

3  004               

 
 

_________________________________ 
(керівник) 

___________________ 
(підпис) 

_________________________________ 
(ініціали, прізвище) 



Додаток 9 
Форма розрахунку прибутку від надання послуг  

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  
 

№ з/п 
Складові 
прибутку 

Код 
рядка 

Фактично, базовий період _____ 
рік 

Плановий період _____ рік 

ставка,  
% 

сума, 
усього,  

тис. 
грн  
(без 

ПДВ) 

зокрема: 

ставк
а,  
% 

сума, 
усьог

о,  
тис. 
грн  
(без 

ПДВ) 

зокрема 
розподілені 

нерозподілені 

водопос
тачання 

водовід
ведення 

водопо
стачан

ня 

водовід
веденн

я 
усього 

коефіц
ієнт 

розпод
ілу 

водопо
стачан

ня 

водов
ідвед
ення 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Планований 
прибуток від 
надання послуг з 
централізованого 
водопостачання 
та 
централізованого 
водовідведення, 
усього 
 

1             

1 Податок на 
прибуток 

2             

2 Чистий 
прибуток, 
зокрема: 

3             

2.1 резервний фонд 
 

4             

2.2 на розвиток 
виробництва 
 

5             

2.3 інше 
використання 
прибутку 
 

6             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
(керівник) 

______________ 
(підпис) 

________________________________ 
(ініціали, прізвище) 



Додаток 10 

ПОГОДЖЕНО 
__________________________ 
 (орган місцевого самоврядування) 

Форма розрахунку 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: 
послуга з централізованого 

водопостачання 
послуга з 

централізованого 
водовідведення 

1 2 3 4 5 
          
          

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) 

1 2 3 4 
        
        

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: 
послуг з 

централізованого 
водопостачання 

(м 3) 

послуг з 
централізованого 
водовідведення 

(м 3) 
1 2 3 
      
      

 

_____________________ 

(керівник) 
___________ 

(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. 



Додаток 11 

         Форма РІЧНОГО ПЛАНУ  
надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення ___________________________________________  
на 12 місяців з __________ 

№ Показники Код 
рядка 

Значення, тис. куб. м 

фактично передбачено 
чинним 
тарифом 

плановий 
період 
___ рік  _____ 

рік 
_____ 

рік 
_____ 

рік 
(попередній 

до 
поточного) 

___ рік 

(поточний 
період) 6 
місяців 
___року 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 

1 Обсяг I підйому води, усього, 
зокрема: 

1        

1.1 підземний водозабір 2        

2 Витрати води технологічні до II 
підйому 

3        

3 Втрати води технологічні до II 
підйому 

4        

4 Подано води в мережу (II підйом), 
усього 

5        

5 Витрати питної води після II 
підйому, усього, зокрема: на 
потреби: 

6        

5.1 водопровідного господарства 7        

5.2 каналізаційного господарства 8        

6 Втрати та необліковані витрати 
питної води після II підйому 

9        

7 Обсяг реалізації послуг 
централізованого водопостачання, 
зокрема: 

10        

7.1 населенню 11        

7.2 бюджетні установи  12        

7.3 іншим споживачам 13        

8 Обсяг пропуску стічних вод через 
очисні споруди, усього 

14        

8.1 зокрема: біологічна очистка стоків 15        

9 Обсяг реалізації послуг з 
централізованого водовідведення, 

16        



усього, зокрема: 

9.1 населенню 17        

9.2 бюджетні установи  18        

9.3 іншим споживачам 19        

 

_____________________ 

(керівник) 
___________ 

(підпис) 
___________________ 

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 12 

ІНФОРМАЦІЯ 

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з 
централізованого водопостачання 

(загальна характеристика виконавця послуги з централізованого 
водопостачання) 

№ 

з/п 

Показники Попередній 

до базового 

рік (факт.) 

Базовий 

період 

(факт.) 

Передбачено 

чинними 

тарифами 

Плановий 

період 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальна довжина водопровідних мереж*, км: 
    

1.1 з них водоводів 
    

1.2 вуличної водопровідної мережі 
    

1.3 внутрішньоквартальної та 

внутрішньодворової мережі 

    

2 Піднято води насосними станціями (I 

підйом), тис. куб. м 

    

3 Витрати води на технологічні потреби, тис. 

куб. м 

    

4 Втрати води на технологічні потреби, тис. 

куб. м 

    

5 Подано води в мережу (II підйом), тис. куб. м 
    

6 Втрати та необліковані витрати води під час 

транспортування, тис. куб. м 

    

7 Витрати води на технологічні та господарські 

потреби після II підйому, тис. куб. м, 

зокрема: 

    

7.1 на потреби водопровідного господарства, 

тис. куб. м 

    

7.2 на потреби каналізаційного господарства, 

тис. куб. м 

    

8 Обсяги надання послуги з централізованого 

водопостачання споживачам, тис. куб. м, 

зокрема для: 

    



8.1 для населення, тис. куб. м 
    

8.2 бюджетних установ та організацій, тис. куб. 

м 

    

8.3 інших споживачів, тис. куб. м 
    

9 Вартість реалізації послуги з 

централізованого водопостачання (без ПДВ) 

за відповідними тарифами, тис. грн 

    

10 Повна собівартість послуги з 

централізованого водопостачання**, тис. грн 

    

11 Розрахунковий прибуток**, тис. грн 
    

12 Середньозважений тариф (без ПДВ) на 

послугу з централізованого водопостачання, 

грн/куб. м 

    

13 Фактичні втрати та необліковані витрати 

води, % 

    

14 Нормативні втрати та необліковані витрати 

води, % 

    

15 Середньооблікова чисельність персоналу, 

задіяного у процесі надання послуги з 

централізованого водопостачання, осіб 

    

16 Середньомісячна заробітна плата 

працівників, задіяних у процесі надання 

послуги з централізованого водопостачання, 

грн 

    

17 Витрати на оплату праці в повній 

собівартості, усього, тис. грн, зокрема 

віднесені до: 

    

17.1 загальновиробничих витрат, тис. грн 
    

17.2 адміністративних витрат, тис. грн 
    

17.3 витрат на збут, тис. грн 
    

18 Витрати на ремонт та інше поліпшення 

основних засобів у повній собівартості, 

усього, тис. грн 

    

19 Амортизаційні відрахування в повній 
    



собівартості, усього, тис. грн 

20 Витрати на електроенергію в повній 

собівартості, усього, тис. грн 

    

23 Кількість споживачів, усього, зокрема: 
    

23.1 населення - фізичні особи 
    

23.2 бюджетні установи та організації 
    

23.3 інші споживачі 
    

__________ 

* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж. 
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 

_____________________ 

(керівник) 
___________ 

(підпис) 
___________________ 

(ініціали, прізвище) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 13 

ІНФОРМАЦІЯ 

про суб’єкта господарювання, що здійснює надання послуги з 
централізованого водовідведення 

(загальна характеристика виконавця послуги з централізованого 
водовідведення) 

№ 

з/п 

Показники Попередній 

до базового 

рік (факт.) 

Базовий 

період 

(факт.) 

Передбачено 

чинними 

тарифами 

Плановий 

період 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальна довжина каналізаційних 

мереж*, км: 

    

1.1 з них головних колекторів 
    

1.2 вуличної каналізаційної мережі 
    

1.3 внутрішньоквартальної та 

внутрішньодворової мережі 

    

2 Витрати води на власні потреби 

каналізаційного господарства, тис. куб. м 

    

3 Обсяги надання послуги з 

централізованого водовідведення 

споживачам, тис. куб. м, зокрема: 

    

3.1 для населення, тис. куб. м 
    

3.2. бюджетних установ та організацій, тис. 

куб. м 

    

3.3 інших споживачів, тис. куб. м 
    

4 Вартість реалізації послуги з 

централізованого водовідведення (без 

ПДВ) за відповідними тарифами, тис. 

грн 

    

5 Повна собівартість послуги з 

централізованого водовідведення**, тис. 

грн 

    

6 Розрахунковий прибуток**, тис. грн. 
    

7 Середньозважений тариф (без ПДВ) на 

послугу з централізованого 

    



водовідведення, грн/м 3 

8 Середньооблікова чисельність 

персоналу, задіяного у процесі надання 

послуги з централізованого 

водовідведення, осіб 

    

9 Середньомісячна заробітна плата 

працівників, задіяних у процесі надання 

послуги з централізованого 

водовідведення, грн 

    

10 Витрати на оплату праці в повній 

собівартості, усього, тис. грн, зокрема 

віднесені до: 

    

10.1 загальновиробничих витрат, тис. грн 
    

10.2 адміністративних витрат, тис. грн 
    

10.3 витрат на збут, тис. грн 
    

11 Витрати на ремонт та інше поліпшення 

основних засобів у повній собівартості, 

усього, тис. грн 

    

12 Амортизаційні відрахування в повній 

собівартості, усього, тис. грн 

    

13 Витрати на електроенергію в повній 

собівартості, усього, тис. грн 

    

14 Кількість споживачів, усього, зокрема: 
    

14.2.1 населення - фізичні особи 
    

14.2.2 бюджетні установи та організації 
    

14.2.3 інші споживачі 
    

__________ 

* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж. 
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів. 

 
_____________________ 

(керівник) 
___________ 

(підпис) 
___________________ 

(ініціали, прізвище) 
 

 

 



Додаток 14 

 

ПРИМІРНА ФОРМА 

інформації щодо надання послуг з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення виконавцем відповідних послуг (у 

натуральних показниках) 

I Послуга з централізованого водопостачання 

1 Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з 

централізованого водопостачання, усього, зокрема: 

абонентів кількість 

1.1 управителі багатоквартирних будинків (підприємства та організації, 

що забезпечують утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій) 

абонентів 
 

1.1.1 
 

зокрема з приладами обліку абонентів 
 

1.1.2 
 

зокрема без приладів обліку абонентів 
 

1.2 населення абонентів 
 

1.2.1 
 

зокрема з приладами обліку абонентів 
 

1.2.2 
 

зокрема без приладів обліку абонентів 
 

1.3 бюджетні установи та організації абонентів 
 

1.3.1 
 

зокрема з приладами обліку абонентів 
 

1.3.2 
 

зокрема без приладів обліку абонентів 
 

1.4 інші споживачі абонентів 
 

1.4.1 
 

зокрема з приладами обліку абонентів 
 

1.4.2 
 

зокрема без приладів обліку абонентів 
 

2 Кількість вводів (приєднань до внутрішньобудинкових мереж) 

абонентів, які отримують послугу з централізованого 

водопостачання, усього, зокрема: 

вводів 
 

2.1 управителі багатоквартирних будинків (підприємства та організації, 

що забезпечують утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій) 

вводів 
 

2.1.1 
 

зокрема з приладами обліку вводів 
 



2.1.2 
 

зокрема без приладів обліку вводів 
 

2.2 населення вводів 
 

2.2.1 
 

зокрема з приладами обліку вводів 
 

2.2.2 
 

зокрема без приладів обліку вводів 
 

2.3 бюджетні установи та організації вводів 
 

2.3.1 
 

зокрема з приладами обліку вводів 
 

2.3.2 
 

зокрема без приладів обліку вводів 
 

2.4 інші споживачі вводів 
 

2.4.1 
 

зокрема з приладами обліку вводів 
 

2.4.2 
 

зокрема без приладів обліку вводів 
 

II Послуга з централізованого водовідведення 

1 Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з 

централізованого водовідведення, усього, зокрема: 

абонентів 
 

1.2 управителі багатоквартирних будинків (підприємства та організації, 

що забезпечують утримання будинків, споруд та прибудинкових 

територій) 

абонентів 
 

1.3 населення абонентів 
 

1.4 бюджетні установи та організації абонентів 
 

1.5 інші споживачі абонентів 
 

 

_____________________ 

(керівник) 
___________ 

(підпис) 
___________________ 

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 15 
 

 

 

ПРИМІРНА ФОРМА ПЕРЕЛІКУ 

документів, що подаються для встановлення тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання, централізованого водовідведення 

на _________ рік 

№ 

з/п 

Зміст Посилання на 
документ 

1 Заява  (стор. __ - __) 

2 Пояснювальна записка (обґрунтування потреби встановлення тарифів) (стор. __ - __) 

3 Інформація про суб'єкта господарювання (заявника) (стор. __ - __) 

4 Інформація про середньооблікову чисельність персоналу суб'єкта 

господарювання (заявника) 

(стор. __ - __) 

5 Копія штатного розпису суб'єкта господарювання (стор. __ - __) 

6 Копія колективного договору суб'єкта господарювання (за наявності) (стор. __ - __) 

7 Інвестиційна програма суб'єкта господарювання (за наявності) (стор. __ - __) 

8 Копії установчих документів (статуту, витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань тощо) 

(стор. __ - __) 

9 Копії розпорядчих документів про облікову політику підприємства з 

визначенням бази розподілу понесених витрат 

(стор. __ - __) 

10 Копії договорів, укладених з організаціями, підприємствами та 

суб'єктами господарювання для забезпечення надання комунальних 

послуг 

(стор. __ - __) 

11 Інформація щодо балансової вартості основних засобів, інших 

необоротних матеріальних і нематеріальних активів 

(стор. __ - __) 

12 Розрахунки тарифів та їх складових (стор. __ - __) 

13 Розрахунок втрат суб'єкта господарювання, які зазнано протягом 

періоду розгляду розрахунків тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання, централізованого водовідведення для відповідної 

категорії споживачів, встановлення та їх оприлюднення органом 

місцевого самоврядування, або копія рішення органу місцевого 

самоврядування про відшкодування таких втрат із місцевого бюджету 

(стор. __ - __) 



14 Річний план надання послуг з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення 

(стор. __ - __) 

15 Схеми та розрахунки балансів водоспоживання, 

передбачені підпунктом 5 пункту 7 розділу II Порядку 

(стор. __ - __) 

16 Копія рішення органу місцевого самоврядування про встановлення 

поточних індивідуальних технологічних нормативів використання 

питної води 

(стор. __ - __) 

17 Інформація про суб'єкта господарювання, що здійснює надання 

послуги з централізованого водопостачання/централізованого 

водовідведення (загальна характеристика виконавця послуги з 

централізованого водопостачання/централізованого водовідведення) 

(стор. __ - __) 

18 Загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів 

(стор. __ - __) 

19 Інформація щодо надання послуг з централізованого водопостачання 

та централізованого водовідведення виконавцем відповідних послуг 

(стор. __ - __) 

20 Копія дозволу на спеціальне водокористування або дозволу на 

користування надрами (у разі використання підземних вод) 

(стор. __ - __) 

21 Звітність, передбачена підпунктом 12 пункту 7 розділу II Порядку (стор. __ - __) 

 

_____________________ 

(керівник) 
___________ 

(підпис) 
___________________ 

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 


