
 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

ЩОДО НАМІРУ ЗМІНИ ТАРИФУ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2018 РОКУ 

(в частині очищення стічних вод) 
 
        

Діючі тарифи встановлені з 01.04.2018 Постановою  НКРЕКП  № 296 від 06.03.2018 
для  ПАТ «АЗОТ» складають: 
         – споживачам, які  є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення - 1,94 грн./м³ (без ПДВ); 
         - споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення – 2,58 грн./м³ (без ПДВ).  
            Згідно пункту 2.2 розділу II «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» (Затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку,будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390) інформуємо про намір 
нашого підприємства здійснити зміну тарифу на централізоване водовідведення (в частині 
очищення стічних вод), а саме:   

       - споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення -  з 1,94 грн/м³  до  2,55 грн/м³ (без ПДВ),  

- споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення з 2,58 грн/м³  до  3,19 грн/м³ (без ПДВ).    

 Метою коригування тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у 
зв’язку із ростом цін на електроенергію.  
 
 
         Структура розрахованого тарифу відображена нижче: 

    
Без ПДВ 

№ 
з/п Показник Код 

рядка 

Плановий період 2018 рік 

усього,  
тис. грн грн/куб.м 

1 Виробнича собівартість, усього,              
у тому числі: 

001 45 038,37 2,094 

1.1 Прямі  матеріальні витрати,                                       
у тому числі: 

002 27 410,68 1,274 

1.1.1 послуги сторонніх підприємств з очистки 
стоків 

003 - - 

1.1.2 електроенергія 004 24 156,58 1,123 
1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 005 3 254,10 0,151 
1.2 Прямі витрати на оплату праці 006 2 582,63 0,120 
1.3 Інші прямі витрати, у тому числі: 007 2 585,19 0,120 
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування 
працівників 

008 568,18 0,026 

1.3.2 амортизація виробничих основних засобів та 
нематеріальних активів,безпосередньо 
пов'язаних з наданням послуги 

009 2 017,01 0,094 

1.3.3 інші прямі витрати 010 - - 
1.4 Загальновиробничі витрати 011 12 459,87 0,579 
2 Адміністративні витрати 012 1 431,83 0,067 
3 Витрати на збут 013 - - 
4 Інші операційні витрати 014 - - 

    



№ 
з/п 

Показник Код 
рядка 

Плановий період 2018 рік 
усього,  

тис. грн. грн/куб.м 

5 Фінансові витрати 015 - - 
6 Усього витрат повної собівартості 016 46 470,20 2,160 
7 Плановий прибуток (компенсація) 017 8 310,48 0,386 
7.1 Податок на прибуток 018 х х 
7.2 Чистий прибуток, у тому числі: 019 х х 
7.2.1.     дивіденти 020 х х 
7.2.2.     резервний фонд (капітал) 021 х х 
7.2.3.     на розвиток виробництва                           

(виробничі інвестиції) 
022 

х х 
7.2.4     інше використання прибутку 023 8 310,48 0,386 
8 Вартість водовідведення споживачам за 

відповідними тарифами 
024 54 780,68 2,55 

9 Обсяг водовідведення споживачам, усього, у 
т.ч. на потреби (тис.куб.м): 

025 21 511,910 
х 

9.1 населення 026 0,000 х 
9.2 бюджетних установ 027 24,000 3,19 
9.3 інших споживачів 028 37,300 3,19 
9.4 інших водопровідно-каналізаційних 

господарств 
029 21 450,610 2,55 

10 Середньозважений тариф 030   2,55 
 


