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Пояснювальна записка
щодо необхідності встановлення тарифів
На сьогоднішній день на підприємстві КП “Вишнівсьводоканал” діють
тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, які були
встановлені Постановою НКРЕКП від 26.04.2017 №551 “ Про внесення змін до
постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 щодо встановлення тарифів
на

централізоване

водопостачання

та

водовідведення”

КП

“Вишнівськводоканал”, в таких розмірах:
на централізоване водопостачання — 6,66 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення — 4,32 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).
В діючі тарифи була включена компенсація на різницю між фактичними та
запланованими витратами згідно пункту 1.10 Порядку формування тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою
НКРЕКП від 10.03.2016 №302. На сьогоднішній день КП “Вишнівськводоканал”
не являється ліцензіатом НКРЕКП, а чинна редакція Порядку формування
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, не передбачає
включення до структури тарифів такої компенсації, тому ми вилучили з
розрахунків на тарифи суму компенсації.

Разом з тим, на підприємстві був проведений аналіз та переглянуті статті
витрат. По результатам фінансової діяльності за 10 міс. 2017 року підприємство
має збитки по централізованому водопостачанню та водовідведенню в сумі
1226,5 тис.грн. Збільшення витрат в порівнянні з періодом дії попередніх
тарифів відбулося через зростання цін на електроенергію, підвищення рівня
мінімальної заробітної плати, збільшення вартості всіх матеріальних ресурсів,
які використовує підприємство, збільшилися податки та збори, плата за послуги
сторонніх організацій. Тому на підприємстві були проведені нові економічно
обґрунтовані розрахунки на централізоване водопостачання та водовідведення.
В розрахунок тарифів включена вартість на електроенергію по ціні 1,8688
за кВт/год.
В попередньому тарифі закладено заробітну плату із розрахунку –
прожитковий мінімум 1600 грн на місяць, а в запланованому на 2018 р. – 1762
грн, відповідно збільшилися відрахування на єдиний соціальний внесок.
Витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води
закладено плановий розрахунок хлорування резервуарів та мереж.
Збільшилася оплата за послуги стороннім організаціям. Підприємству
надає послуги КП “Вишнівськтеплоенерго” по підкачці холодної води
підвищувальними насосами. Вартість договірних умов на даний вид послуг
(запланованих витрат) збільшилася на –53,7 %.
По амортизаційним відрахуванням в план на 2018 р. закладена сума на 7%
більша в порівнянні до попереднього тарифа. Збільшення амортизаційних
відрахувань відбулося за рахунок введення нових житлових масивів

та

безкоштовної передачі, згідно рішення Вишневої міської ради, основних засобів
на баланс підприємства.
Зросли ціни на пальне (бензин, газ, дизпаливо) по автотранспорту. В
розрахунок тарифів на 2018 р. взято фактичну кількість пального за 2017 рік з
приміненням цін за останній період.
По іншим статтям витрат КП “Вишнівсьводоканал” заплановано по
фактичним витратам 2017 року.

На

ряду

з

вищеперерахованим

збільшенням

статтей

витрат,

по

підприємству відбулися зміни в обсягах виробництва (по водопостачанню —
збільшення на 10,6%, по водовідведенню —збільшення на 19,7%).
В результаті врахованих всіх факторів при розрахунку відбулося
збільшення нових тарифів до діючих, по централізованому водопостачанню- на
7.4%, по централізованому водовідведенню — на 1,6%.
Посилаючись на вищевикладене, просимо Вас затвердити нові тарифи для
КП “Вишнівськводоканал” в таких розмірах:
на централізоване водопостачання — 7,15 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення — 4,39 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).
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