
 
Повідомлення 

щодо проведення відкритого обговорення коригування тарифів на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення по КП ДОР «Аульський водовід» на 2019 рік  

 

На виконання пункту 2.1 постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку 
проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг» (зі змінами), КП ДОР «Аульський водовід» інформує про намір 
подання до НКРЕКП розрахунків коригування діючих тарифів на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення на 2019 рік і доводить до відома споживачів наступну інформацію. 

Метою коригування тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку із  
невідшкодуванням фактичних витрат та отриманням збитків за 2018 рік та 1 півріччя 2019 року, зростанням витрат 
на основні складові собівартості, а саме: ростом цін/тарифів на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, 
збільшенням рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.  

Повідомлення  
про намір коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 

1. Розмір планових розрахункових економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення, які будуть надані до НКРЕКП складає: 

Вид послуги 
Тарифи за 1 куб. метр, грн. 

без ПДВ  ПДВ з ПДВ 
Централізоване водопостачання:    
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення; 3,635 0,725 4,36 
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення 5,90 1,18 7,08 
Централізоване водовідведення: 6,66 1,33 7,99 

 
2. Структура планових середньозважених витрат по розрахунку тарифів на централізоване  

водопостачання та централізоване водовідведення за елементами витрат: 

Складові витрат, грн./м3 
Централізоване 

водопостачання водовідведення 

Електроенергія 1,754 1,367 
Фонд оплати праці 0,870 3,348 
Нарахування на соціальні заходи 0,192 0,736 
Реагенти для очищення 0,569 - 
Амортизаційні відрахування 0,107 0,176 
Витрати на ремонти 0,059 0,229 
Паливно-мастильні матеріали 0,047 0,061 
Податки 0,118 0,005 
Послуги сторонніх організацій 0,050 0,181 
Інші витрати 0,026 0,156 
Всього витрат 3,792 6,259 
Сума компенсації витрат 0,008 - 
Поповнення обігових коштів (2%) 0,076 0,125 
Авансові платежі за електроенергію (1%) 0,038 0,063 
Коригування витрат згідно постанови -0,229 -0,897 
Всього витрат з централізованого 
водопостачання/водовідведення 

3,685 5,55 

ПДВ, грн. 0,737 1,11 
Тариф 1 м3 з ПДВ, грн. 4,422 6,66 

 
 
 
 
 
 



3. Діючі тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 
були введені з 01.07.2019 року постановою НКРЕКП від 11.06.2019 р. № 1004. 

за 1 м3 з ПДВ 

Категорія споживачів  
Централізоване 

водопостачання водовідведення 
які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого  
водопостачання та водовідведення 3,876  

які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого  
водопостачання та водовідведення 5,912 6,168 

Прибуток, тис.грн. 0 0 
% відшкодування собівартості витрат на 01.06.2019 р. 86,4 45,0 

 
4. Основними підставами  для зміни та коригування тарифів на 2019 рік є: 

- зростання ціни на основну складову собівартості послуг – електроенергію у порівнянні із включеною у 
діючих тарифах на 23,15 % (2,12329/1,72411); 

- зростання  з 01.01.2019 року коефіцієнтів Галузевої угоди на 2017 – 2021 роки для визначення тарифних 
ставок/посадових окладів та законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 
плати; 

- зростання витрат на паливно-мастильні матеріали на 26,1%;  
- зміна методики нарахування рентної плати за спецводокористування для первинних водокористувачів у 

зв’язку із змінами у Податковому кодексі України. 
 

  5. Відсоток підвищення тарифів: 
- на централізоване водопостачання складає: 

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 
12,5%; 
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 
19,7%. 

- на централізоване водовідведення складає: – 29,5 %. 
 
6. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються за адресою: Комплекс 
будівель та споруд № 2, Аульська селищна рада, смт Аули, Криничанський район, Дніпропетровська область, 
52300, e-mail: aulypriem@ukr.net, до 15 липня 2019 року в письмовому та/або електронному вигляді. 
7. Відкриті обговорення відбудуться 16 липня 2019 року о 10-00 в приміщенні КП ДОР «Аульський 
водовід» за адресою:  
52300 Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Аули, Комплекс будівель та споруд № 2, 
Актова зала (2 поверх). 

 
Адміністрація КП ДОР «Аульський водовід» 

04.07.2019 
 

 

 


