Інформація КП ВУВКГ м. Горішні Плавні
про намір встановлення тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та з централізованого водовідведення
для споживачів міста
У відповідності п.2 Наказу від 05.06.2018р. №130 МІНРЕГІОНУ до відома
споживачів доводиться наступна інформація.
З метою дотримання умов чинного законодавства України, КП ВУВКГ здійснило
розрахунки тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення на 2022р. відповідно до «Порядку формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою від 01.06.2011р. №869 (зі
змінами) та звернулось до виконавчого комітету Горішньплавнівської міської ради з
проханням встановити їх з 01.01.2022р..
Проект розрахунків тарифів сформований з урахуванням річних планів ліцензованої
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, норм питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів, індивідуальних технологічних нормативів використання
питної води, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про державний бюджет
України на 2021рік», Положень Галузевої угоди, Колективного договору КП ВУВКГ на 2019 –
2023 роки, а також Податкового кодексу України.
Перегляд тарифів здійснюється з метою приведення їх до економічно обґрунтованого рівня,
що стало необхідним у зв’язку зі зростанням вартості електроенергії, збільшення витрат на
оплату праці та відрахування на соціальні заходи, матеріали, інше.
Останній раз тарифи переглядались повністю на початку 2020р.. Базою для розрахунку
планової собівартості були витрати 2018 – 2019 років. У 2021р. підприємство здійснило
корегування діючих тарифів тільки по декілька статтям (заробітна плата та енергоносії).
На зміну тарифів вплинули наступні чинники:
1. Обсяги реалізації послуг водовідведення: обсяги по іншим споживачам збільшились,
тому обсяги реалізації у річному плані зросли на 8%.
2. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.
Витрати на оплату праці працівників у структурі тарифу - 60%. У діючому тарифі
розрахунки витрат визначено із розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб в
розмірі – 2 197 грн., галузевий коефіцієнт 1,6 і по виду діяльності 1,58, тобто 5 554,02 грн.
У новому тарифі витрати на оплату праці розраховані із розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб в розмірі – 2 379 грн., галузевий коефіцієнт - 1,6 та по виду діяльності
1,58, тобто – 6 014,11 грн. Індекс зміни розміру заробітної плати складає 1,08.
3. Електроенергія.
Витрати на електроенергію в структурі тарифу - 15%. Суттєві зміни цін на ринку
енергоносіїв мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності
підприємства.
Вартість активної електроенергії в діючих тарифах, становить 2,87311 грн./ кВт/год. (без
ПДВ), а на теперішний час - 3,55773 грн./ кВт/год. (у тому числі: 2,625 грн./кВт/год (без ПДВ)
– тариф на електроенергію, 0,93273 грн./ кВт/год (без ПДВ) – послуга розподілу електричної
енергії). Індекс зміни ціни становить 1,24.
4.Вартість матеріалів, у тому числі витрати на реагенти збільшились на 27%.
5.Амортизація: збільшення первісної вартості основних фондів за рахунок придбання,
отримання у господарське ведення.
6. Прибуток – 0%.

Згідно розрахунком, економічно обґрунтовані тарифи на послуги складатимуть разом 43,05
грн./куб.м. (з ПДВ) (+9%), а саме: з централізованого водопостачання – 20,90 грн./куб.м.
(+15%), з централізованого водовідведення – 22,15 грн./куб.м. (+4%).
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Це є
необхідним заходом для забезпечення безаварійної роботи підприємства та безперервної
подачі питної води та відведення стічних вод для всіх споживачів у м. Горішні Плавні,
забезпечення споживачів якісними послугами, а також для своєчасного здійснення
розрахунків КП ВУВКГ за спожиту електроенергію, сплати податків та інше.
Структура тарифів на послуги з централізованого водопостачання
та з централізованого водовідведення КП ВУВКГ з 01.01.2022р.
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15 928,21
24 018,76
5 284,13
4 944,75
2 062,96
52 238,81
0

грн/м3

5,31
8,01
1,76
1,65
0,69
17,42
0

11 093,60
24 450,49
5 379,11
5 977,95
1 495,92
48 397,07
0

52 238,81

48 397,07

17,42
20,90
2 999,00

18,46
22,15
2 620,00

грн/м3

4,23
9,33
2,05
2,28
0,57
18,46
0

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань щодо
зазначеної інформації приймаються за адресою: м. Горішні Плавні, вул. 27, e-mail:
office@voda.pl.ua протягом 14 календарних днів з дня опублікування даної інформації
на сайті КП ВУВКГ.
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