ОГОЛОШЕННЯ!
КП «Комунсервіс» доводить до відома споживачів, що має намір скоригувати
тариф на послугу з централізованого водопостачання, відповідно до постанови КМУ від
1.06.2011 р. № 869 із змінами та доповненнями. Проведення коригування обумовлене
об’єктивними факторами, які не залежать від підприємства.
Основними чинниками зростання фактичної собівартості послуг з централізованого
водопостачання є збільшення витрат на оплату праці та постійне зростання тарифів на
електроенергію.
Так в діючих тарифах на послуги з централізованого водопостачання закладений
рівень мінімальної заробітної плати в розмірі 1600гривень, коли на підприємстві, згідно
діючого законодавства, рівень мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду (виходячи
з мінімального прожиткового мінімуму 1841 грн. для працездатних осіб з 1.07.2018року)
становить 2577,40 гривень.
Індекс зміни цін по заробітній платі складає:
К = Ц нов. / Ц = 2577,40 грн. (1841*1,4) / 1920,00 грн.(1600 *1,2) = 1,34, де
Ц нов.. – новий рівень мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду виходячи з
мінімального прожиткового мінімуму 1841 гривень для працездатних осіб з 01.07.2018
року;
Ц – рівень мінімальної заробітної плати в розмірі 1600 грн. , врахований під час
формування діючого тарифу, що потребує коригування.
1. У діючому тарифі витрати по даній статті складають 680986 грн., з урахуванням
індексу зміни цін, витрати на заробітну плату будуть становити :
680986 грн.* 1,34 = 912522,18 грн.
Витрати на придбання електроенергії на протязі року зросли на 11,9 відсотків, а
саме тариф в години: пік з 3,5458 грн./ кВт./год. на 3,96716 грн., напівпік з 2,0093 грн./
кВт./год. на 2,24806грн., ніч з 0,4925 грн./ кВт./год. на 0,55100 грн., загальний тариф з
1,9699 грн./ кВт./год. на 2,20398 грн..
Індекс зміни цін по електроенергії складає:
- години пік
К = Ц нов. / Ц = 3,96716 / 3,5458 = 1,1
- година напівпік
К = Ц нов. / Ц = 2,24806 / 2,0093 = 1,1
Нічна година
К = Ц нов. / Ц = 0,55100 / 0,4925 = 1,1
Загальний тариф (мікрорайони ЗНЗ №3 та Залізничної станції)
К = Ц нов. / Ц = 2,20398 / 1,9699 = 1,1
Реактивна електроенергія
13467,26 грн. х 1,1 = 14813,99 грн.
Ц нов.. – нова підтверджена ціна за 1 кВт/год. станом на 01.07.2018 року.
Ц – ціна за 1 кВт/год. врахована під час формування діючого тарифу, що потребує
коригуванню.
У діючому тарифі витрати по даній статті складають 331634,91 грн., з урахуванням
індексу зміни цін, витрати на електроенергію будуть становити :
(10679,42 грн. х 1,1) + (202956,68 грн. х 1,1) + (92689,08 грн. х 1,1) + (11842,47 грн. х
1,1) = (11747,36+223252,35+101957,99+13026,72 ) = 349984,42 грн.
Разом = 349984,42 грн. + 14813,99 грн. = 364798,41 грн.

Порівняльна таблиця
цін на основі складових тарифу на водопостачання, що надає КП «Комунсервіс»
Планова
Планова вартість у
Одиниця
Сума
Витрати
вартість у
прогнозованому
виміру
зростання
діючому тарифі
тарифі
Витрати на придбання
гривня
331634,91
364798,41
33163,50
електричної енергії
Прямі витрати на
гривня
680986,70
912522,18
231535,48
оплату праці
У результаті проведених розрахунків собівартість послуги з централізованого
водопостачання склала в розмірі 8,68 грн. за 1м³води.
Тому, виходячи з вищезазначеного та у відповідності до статті 31 ЗУ «Про житловокомунальні послуги» розмір єдиного тарифу на послуги водопостачання пропонується
11,66 грн/м3 з ПДВ.
Прийняття рішення про збільшення розмірів тарифів на послугу по водопостачанню
дасть змогу КП «Комунсервіс» задовольнити потреби населення та інших споживачів. Але
для забезпечення безперебійного надання комунальних послуг, прохання до всіх
споживачів вчасно та в повному обсязі розраховуватись за спожиті послуги.
За більш детальною інформацією та письмовими пропозиціями звертатися до КП
«Комунсервіс» за адресою: м. Хорол, вул. Шевченка, 33а та за тел. 33-1-81; 33-6-83.

