ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка здійснити зміну діючих тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення та на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових
систем) на 2019 рік.
Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що органи
місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги.
Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.
Діючі на сьогоднішній день тарифи на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення по КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка затверджено рішенням
виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської області від 24.04.2018 року
№109 «Про встановлення КП «Міський водоканал» тарифів на централізоване
водопостачання/водовідведення та на послуги централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). Розрахунок діючого тарифу
було надано 15.12.2017 року на розгляд та затвердження з відповідними аудиторськими
висновками про економічно –обґрунтованість розрахунків до виконавчого комітету
Новокаховської міської ради. Відповідно розрахунки тарифу були виконані по цінам 2017 року,
та на теперішній час не відповідають дійсності, а саме:
-

у тарифі, який діяв з 15.04.2017 року по 15.05.2018 рік вартість електроенергії була
закладена на рівні 2,19 грн/кВт.год, в тарифі який ді з 15.05.2018 року по теперішній час
вартість електроенергії закладена на рівні 2,36 грн/кВт.год. Вартість електроенергії має
тенденцію постійного росту, в таблиці наведено вартість електроенергії по якій КП
«Міський водоканал» сплачував за фактично використану електроенергію.
період

01.01.2018 рік
01.02.2018 рік
01.03.2018 рік
01.04.2018 рік
01.05.2018 рік
01.06.2018 рік
01.07.2018 рік
01.08.2018 рік
01.09.2018 рік
01.10.2018 рік
01.11.2018 рік
01.12.2018 рік

Фактична вартість 1 кВт/год., з врахуванням ПДВ
грн..

2,56
2,57
2,60
2,61
2,69
2,69
2,68
2,68
2,68
2,71
2,71
2,71

Таким чином, за 2018 рік тільки із за постійного росту вартості електроенергії та не
відповідністю закладеної вартості з фактичної підприємство понесло збитки по статті витрат
електроенергія в розмірі 1500000 грн.
-

В зв’язку з тим, що розрахунок планового тарифу на послуги КП «Міський
водоканал» м. Нова Каховка було надано в грудні 2017 року, витрати на заробітну
плату розраховані керуючись ЗУ «Про Державний бюджет України на 2017 рік», а
саме виходячи із прожиткового мінімума для працездатної особи станом на
01.12.2017 рік в розмірі 1762,00 грн. та мінімальної заробітної плати 3200,0 грн..

Але, згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік», Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих змін України» від 06.12.2016 року,
Галузевої угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, об’єднанням організацій роботодавців
«Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та
Центральним комітетом господарства, місцевої промисловості, побутового
обслуговування населення України на 2017-2018 роки заробітна плата повинна бути
перерахована виходячи із прожиткового мінімуму для працездатної особи з 01.01.18
року – 1762,00 грн, з 01.07.2018 року - 1841,0 грн., з 01.12.2018 року – 1921,0 грн.,
при мінімальній заробітній платі 3723,00 грн. а також застосовуючи зміни та
доповнення до Галузевої угоди зареєстрованих в Міністерстві соціальної політики
України від 19 лютого 2018 року № 5. Згідно ЗУ «Про Державний бюджет України
на 2018 рік» встановлено мінімальна заробітна плата на рівні 4173,0 грн. та
прожитковий мінімум на працездатну особу в розмірі з 01.01.2019 року – 1921,00
грн., з 01.07.2019 року – 2007,0 грн., з 01.12.2019 року – 2102,00 грн., а также
застосовуючи зміни та доповнення до Галузевої угоди зареєстрованих в Міністерстві
соціальної політики України від 04.12.2018 року № 26. Вищезазначені зміни по
заробітній платі не враховано в діючому тарифі, та відповідно підприємство несе
збитки по відповідній статті щомісяця.
- збиток від постійного росту вартості паливо мастильних матеріалів в 2018 році по
підприємству склав 187020 грн.
На цьому перелік витрат, по яким підприємство несе збитки не закінчується, це значне
збільшення вартості реагентів, матеріалів, а також збільшення вартості послуг сторонніх
організацій то що. Також потрібно зазначити що, КП «Міський водоканал» не в змозі виконати
в повному обсязі інвестиційну програму, як того вимагає чинне законодавство, ще із за того що,
значна частка коштів отриманих підприємством від надання послуги направляється на
погашення боргових податкових зобов’язань минулих періодів. При формуванні планових
витрат на жаль кредиторську заборгованість не можливо зараховувати, так як це буде
суперечить чинному законодавству. Таким чином, кошти які підприємство отримує і які
повинні використовуватись на заходи по інвестиційній програмі, йдуть на погашення
кредиторської заборгованості. Так за 2018 рік КП «Міський водоканал» спрацював із збитком
від основної діяльності в розмірі 2,1 млн.грн., без врахування ПДВ. Таким чином, фактичні
витрати на виробництво і надання послуг з централізованого водопостачання/водовідведення за
2018 рік перевищували відповідні доходи.
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку із
зростанням тарифів на енергоносії, цін на реагенти, паливно-мастильні матеріали та ін.
Розрахунки тарифів здійснено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 1 червня 2011
року № 869.
В таблиці нижче наведені тарифи на централізованого постачання холодної води і
послуги водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 (з
врахуванням ПДВ) по декілька містам України станом на 01.01.2019 рік.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

місто
Нова Каховка
Могилев-Подольский
Покровск
Желтые води
Новомосковск (николаевская
обл.)
Марганец
Павлоград
Покров
Коростень

тариф на централізованого постачання холодної води і послуги
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),
грн/м3 (з врахуванням ПДВ)
22,95
24,12
32,34
29,2
30,41
31,62
32,04
29,34
31,32

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Новоград-волынский
Ужгород
Мелитополь
Токмак
Бердянск
Фастов
Белая церковь
Кропивницкий
Трускавец
Первомайский
Вознесенск
Черноморск
Лозовая
Изюм

24.
25.
26.

Первомайский (харьковская
обл)
Каховка
Умань

28,72
26,15
26,61
30,99
30,17
30,2
27,61
25,91
27,83
32,45
44,28
28,08
40,73
39,98
42,72
24,60
30,04
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