
ОБГРУНТУВАННЯ
необхідності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та

водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік

Основними   причинами   необхідності   встановлення   тарифів   на   централізоване
водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік є:

➢ зростання тарифів на енергоносіїі;
➢ зростання цін на реагенти;
➢  зростання мінімальних гарантій в оплаті праці;
➢ зростання цін на паливно-мастильні матеріали, матеріалів на ремонти, запчастини;
➢ зростанням вартості послуг з підкачки холодної води сторонніми організаціями;
➢ зростанням тарифів на опалення та ін.

Відповідно до Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг №364 від 24.03.2016 року “Про затвердження
процедури   тарифів   на   централізоване   водопостачання   та   водовідведення”,   №302   від
10.03.2016   року   “Про   затвердження   порядку   формування   тарифів   на   централізоване
водопостачання   та    водовідведення”,   №303   від   10.03.2016   “Про   затвердження
Порядку формування   тарифів   на   послуги   з   централізованого   постачання   холодної
води,водовідведення   (з   використанням   внутрішньобудинкових   систем)”  були розроблені
проекти    розрахунків    економічно-обгрунтованих    тарифів    на централізоване
водопостачання та  водовідведення,  послуги з  централізованого постачання холодної  води,
водовідведення (з  використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік у наступних
розмірах:

➢  централізоване водопостачання — 12,77 грн. (без ПДВ) за 1 м³;
➢  централізоване водовідведення — 7,03 грн. (без ПДВ) за 1 м³;
➢  послуга   з   централізованого   постачання   холодної   води   (з   використанням

внутрішньобудинкових систем) — 13,07 грн. (без ПДВ) за 1 м³;
➢  послуга з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 7,23

грн. (без ПДВ) за 1 м³.

Чинні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, які скореговані на окремі
статті витрат, не покривають фактичних витрат, які несе підприємство від надання послуг. 
У   проектах   розрахунків   тарифів   на   2019   рік   з   централізованого   водопостачання
передбачено зростання, у порівнянні до діючого тарифу, таких основних складових:

➢  електроенергія — на 25,9%;
➢  реагенти — на 53,9 %;
➢  оплата праці — на  65,7%;
➢  відрахування на соціальні заходи — на  59,2%;
➢  опалення — на 62,8%;
➢ також враховано витрати на планово попереджувальні ремонти

У   проектах   розрахунків   тарифів   на   2019   рік   з   централізованого   водовідведення
передбачено зростання, у порівнянні до діючого тарифу, таких основних складових:

➢  електроенергія — на 32,5%;
➢  оплата праці — на  79,1%;
➢  відрахування на соціальні заходи — на 72,0%;
➢  опалення — на  92,5%;
➢  також враховано витрати  на  планово попереджувальні ремонти

 



До проекту розрахунків тарифів на 2019 рік відповідно до Постанови №302 від
10.03.2016   року   “Про   затвердження   порядку   формування   тарифів   на   централізоване
водопостачання   та   водовідведення”  включено  компенсація  на відшкодування витрат які
несе підприємство   по електроенергії, податкам, заробітній платі  за 2-4  квартал 2017 року у
зв'язку з невідповідністю  складових тарифу  фактичним витратам.

➢  по водопостачанню — електроенергія — 665,82 тис. грн., податки та збори — 27,10
тис. грн., заробітна плата - 2789 тис.грн;

➢  по водовідведенню — електроенергія — 499,24 тис. грн., податки та збори — 386,20
тис. грн., заробітна плата -278,0 тис.грн. 
В  планових  тарифах  враховано  витрати,  пов'язані  із  Проектом  "Розвиток  міської
інфраструктури-2"

Після процедури обговорення  протокол   буде   оприлюднено   сайті   та   надіслано
до   НКРЕКП   для   подальшого   розгляду  матеріалів.


