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 виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального 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», КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка
інформує про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення та на послуги з централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) послуги в наступних
розмірах (з урахуванням податку на додану вартість) на 2017 рік:
тариф на централізоване водопостачання та водовідведення, для всіх
категорій споживачів (для виробника), яка закінчується на межі балансової
належності мереж виробника та споживача, тобто до точки приєднання до
централізованих мереж водопостачання для юридичних осіб або до зовнішньої стіни
житлового багатоповерхового будинку при умові, що водопровідні вводи
знаходиться на балансі КП "Міський водоканал", а саме:
централізоване водопостачання – 6,395 грн/м. куб;
централізоване водовідведення – 12,74 грн/ м. куб.
тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньо будинкових систем) для яких КП «Міський
водоканал» є виконавцем послуг, а саме:
централізоване водопостачання – 6,78 грн/м. куб;
централізоване водовідведення – 13,40 грн/ м. куб.
Розрахунки тарифів здійснено відповідно до Постанови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від
10.03.2016 № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення» та Постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 № 303
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого
постачання холодної води, та водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових
систем).
Структура тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення
грн/м.куб.
Централізоване
водопостачання
1,7212

Централізоване
водовідведення
3,1359

2. Витрати на оплату праці

1,7224

4,077

3. Єдиний соціальний внесок
4. Амортизаційні відрахування

0,3789
0,2896

0,8969
0,5669

5. Фінансові витрати (оплата відсотків
Світовому банку)

0,0317

0,084

Плановані витрати за елементами
1. Матеріальні витрати (електроенергія, ПММ,
реагенти, та ін.)

6. Витрати зі сплати податків та зборів, послуг
охорони та послуг зв'язку, банківських послуг,
охорони праці, відряджень, обслуговування
оргтехніки та канцтовари вивезення ТПВ тощо

0,6762

0,444

Усього витрат повної собівартості
Планований прибуток (оплата позики Світового
банку)

4,8200

9,2047

0,5069

1,4140

Середньозважений тариф (без ПДВ)
Податок на додану вартість (20%)
Середньозважений тариф (з ПДВ)

5,33
1,065
6,39

10,62
2,124
12,74

Структура тарифу на послуги з централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем)
грн/м.куб

Плановані витрати за елементами

Централізоване
водопостачання холодної
води (з використанням
внутрішньобудинкових
систем)
1,5814

Централізоване
водовідведення (з
використанням
внутрішньобудин
кових систем)
3,1686

1,8173
0,3998
0,2896

4,3568
0,9585
0,5693

0,0317

0,0841

1,024
5,1438

0,6123
9,7496

0,5070

1,4140

5,65
1,130
6,78

11,16
2,233
13,40

1. Матеріальні витрати (електроенергія,
ПММ, реагенти, та ін.)
2. Витрати на оплату праці
3. Єдиний соціальний внесок
4. Амортизаційні відрахування
5. Фінансові витрати (оплата відсотків
Світовому банку)
6. Витрати зі сплати податків та зборів,
послуг охорони та послуг зв'язку,
банківських послуг, охорони праці,
відряджень, обслуговування оргтехніки
та вивезення ТПВ тощо
Усього витрат повної собівартості
Планований прибуток (оплата позики
Світового банку)
Середньозважений тариф (без ПДВ)
Податок на додану вартість (20%)
Середньозважений тариф (з ПДВ)

Обґрунтування причин зміни тарифу
Діючі на сьогоднішній день тарифи на послуги централізованого водопостачання
та водовідведення по КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка затверджені Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг від 26.03.2015 №871, введені в дію з 01.05.2015 року. Тарифи на
послуги встановлено єдині для всіх категорій споживачів у розмірі:
на послуги водопостачання – 4,26 грн. за 1 м.куб. з ПДВ;
на послуги водовідведення – 7,97 грн. за 1 м.куб. з ПДВ.

В тарифах, які було застосовано з травня 2015 року було проведено коригування статей
витрат як електроенергія та оплата позики Світовому банку, всі інші статті витрат
залишились без змін на рівні затверджених у тарифі з 01.08.2014 року.
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення є незмінними 2 роки
крім двох вищезазначених статей, при цьому рівень відшкодування затвердженим
тарифом фактичної собівартості послуг
водопостачання становить 91,0%, послуг
водовідведення — 81 %.
Згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг від 26.11.2015 року № 2868 «Про встановлення
тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єктам господарювання, які є
виконавцями цих послуг» було встановлено тариф для споживачів, для яких КП «Міський
водоканал» є виконавцем послуг, які було ведемо вдію з 01.02.2016 року.
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.
Так, з часу встановлення діючого тарифу відбулося зростання основних складових
тарифів, а саме:
 вартість електроенергії у зв’язку із зростанням тарифів на електроенергію зросла
на 32%;
 витрат на реагенти, паливно-мастильні матеріали у зв’язку із зростання цін на
бензин в середньому на 46% та ін.;
 витрат на ремонти, які виконуються підрядними організаціями та ремонтними
підрозділами підприємства для підтримки основних засобів у робочому стані,
через підвищення вартості матеріальних ресурсів на 22%;
 витрат на оплату праці у зв’язку із зростання мінімальної заробітної плати на 31,3%
згідно Законів України "Про державний бюджет України на 2015рік" та "Про
державний бюджет України на 2016рік", нарахування індексації заробітної плати
відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
індексацію грошових доходів населення» від 06.02.2003 №491-ІV, Порядком
проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою
КМУ від 17.07. 2003 №1078 з доповненнями та змінами;
 витрати на сплату податків, зборів та рентних платежів в середньому на 35%.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня
публікації цього повідомлення за адресою: 74900, м. Нова Каховка,
вул.
Електромашинобудівників, 6,
e-mail: mail@nkvod.orq.ua

