
Повідомлення про намір зміни ДМП ВКГ «Дніпро-

Західний Донбас» діючих тарифів на централізоване 

водопостачання на 2020 рік 

Відповідно до пункту 1.9 «Порядок формування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою НКРЕКП від 
10.03.2016 року № 302(редакції постанови НКРЕКП від 14.03.2019р № 339) (далі за 
текстом Порядок), в строк до 01.06.2019р  ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» 
зобов’язано подати до НКРЕКП розрахунки планових тарифів на 2020 рік 
На виконання пункту 2.1 Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 
30.06.2017 №866, ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» інформує про необхідність 
встановлення з 01.01.2020 нових тарифів на послуги централізованого 
водопостачання. 
Розрахунки тарифів виконані з урахуванням планових умов провадження 
діяльності підприємства у 2020 році. (грн/м³ (без  ПДВ)) 

Вид діяльності Діючи тарифи на 

2018 рік, 

затверджені 

Постановою  

№ 116 від 

18.04.2019 

Планові тарифи 

на 2020рік 

Відхилення 

планових тарифів 

на 2020 від 

коригованих 

тарифів на 2019 

рік 

Централізоване 

водопостачання, 

які є суб’єктами 

господорювання 

8,10 12,32 4,22 

Централізоване 

водопостачання, 

які не є суб’єктами 

господорювання 

14,24 14,34 0,10 

 

Складові планових тарифів на централізоване водопостачання на 2020 рік наведені 

у таблиці. 

Плановані витрати за 

елементами 

Централізоване водопостачання грн/м³(без 

ПДВ) 

Електроенергія 4,740 

Реагенти 1,203 

Витрати на оплату праці 2,960 

Единий соціальний внесок 0,652 



Амортизаційні відрахування 0,309 

Паливно-мастильні матеріали 0,154 

Податки 0,265 

Послуги сторонніх витрат 0,177 

Інші витрати 0,349 

Усього витрати повної 

собівартості 

10,809 

Виробничі інвестиції з прибутку 1,519 

Середньозважений тариф без пдв 12,328 

ПДВ 2,466 

Середньозважений з ПДВ 14,794 

Тариф для споживачів з ПДВ 

Тариф для споживачів, які є 

суб’єктами господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання з ПДВ 

14,784 

Тариф для споживачів, які не є 

суб’єктами господарювання у 

сфері централізованого 

водопостачання з ПДВ 

17,208 

Обсяг реалізації послуг 11957,75 

 

Обґрунтування причин необхідності встановлення тарифів 
на централізоване водопостачання на 2020 рік 

 

Метою встановлення на 2020 рік тарифів на централізоване водопостачання є 

приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, які забезпечать 

можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності 

підприємства у 2020 році, з урахуванням відсутності реальної можливості 

оперативного коригування встановлених НКРЕКП тарифів на послуги 

централізованого водопостачання, що унеможливлює ведення ліцензованої 

діяльності без збитків. 

Планування витрат проведено з урахуванням фактичних витрат підприємства за 

2018 рік, діючих цін та чинних договорів 2019 року, норм чинних Галузевої та 

Територіальної угод, інших положень законодавства. 



Понад 95% загальної суми планових витрат підприємства на 2019 рік складають 

витрати на електроенергію, реагенти, ремонти та амортизаційні відрахування, 

заробітну плату з нарахуваннями, ПММ та масла, сплату податків.  

 

Зауваження та пропозиції приймаються до 22.05.2019р за адресою вул. 

Дніпровська, 28, с. Воронове, (у письмовому вигляді) або на електронну 

адресу : 43563@ukr.net. Відкрите обговорення щодо необхідності встановлення 

тарифів на централізоване водопостачання на 2020 рік відбудеться 23.05.2019р о 

10.00 у приміщенні АБК ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас», за адресою: с. 

Воронове, вул. Дніпровська 28 

Заявки на участь у відкритому обговоренні приймаються до 22.05.2019р за адресою 

с. Воронове, вул. Дніпровська 28,(у письмовому вигляді) або на електронну 

адресу : 43563@ ukr.net 

mailto:43563@

