817 1 G3//І ?t'
УКРАЇНА

ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від

"/t " t!,)L/

Вин:онавчий комітет
РІШЕННЯ
2018 № �

Про встановлення тарифів на послуги з
та
водопостачання
централізованого
водовідведення, які надає відокремлений
АЕС»
«ІОжно-Українська
підрозділ
державного підприємства «Національна
компанія
атомна
енергогенеруюча
«Енергоатом» в місті· Южноукраїнську

· --�'--·-КеруючисБ· тттт-.2 п «а» ст. 28 Закону України---«Нро-місцеве-самов-рядування в-
-у�R�Jні.>>, . ві,1:щовідно до Закону України «Про. Д<11тлово-комунальні, ІІОСЛ)'ГИ»,
'�оёіаіі�ви ·Кабінету·. Міністрів · України від 01.07.20I
J�J'to: 869 · «Про . забезТсГ�jення :·
'єдйнбrо'· підходу до формування тарифів на' ,·ж1-6:лово-комунальні'"};,�Ф��ю>>;
враховуючи лист управління житлово-комунального господарства Мико:Лаївської
обласної державної адмш1страц11 від 07.12.2017 № 1627/01-03, ірішення
Южноукраїнської міської ради від 22.03.2018
No 1069 «Про погодження
інвестиційноі· ·програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» державного підприємства
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»на 2018 - рік»,
відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС»
розглянувши звернення
державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча - -компанія
«Енергоатом» (далі - ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом») від 01.09:2017
№ §4+1-2508 та від 29.11.2017 № 51/17590 щодо встановлення тарифів налослуги з
централізованого водопостачання та водовідведення, враховуючи пропозиції
виконавчого комітету Южноукраїнської міськоїГ ради щодо оптимізації витрат на
послуги з центратзованого водопо"стача.ннЯ т,: :водовщведенюСвюїїї:5чених. В:П-:--ЮУ�----1\Е.Е?ДП «НАЕК «Енергоатом» до розрахунків тарифів на ці послуги (дод�-.r:і:,с:я), з
мe'fok( встановлення економічно обrрунтованих тарифів на послуfи з
централізованого водопостачання та водовідведення, які надає ВП ЮУАЕС ДП
«НА.ЕК «Енергоатом», виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
0

ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги з централізованого водопостачання, які надає
ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» в місті Южноукраїнську в наступних
розмірах:
1.1 для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого
водопостачання - 6,92 грн. за 1 куб. м, без ПДВ;

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Южноукраїнської місько ади
-{
від ,/,і' 0,9,'2018 №

2
1.2 для споживачів, які не є суб'єктами господарювання
централізованого водопостачання - 8,38 грн. за 1 куб. м, без ПДВ.
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сфері

Структура тарифів наведена у додатку.
2. Встановити тарифи на послуги з централізованого водовідведення, які надає
ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» в місті Южноукраїнську в наступних
розмірах:
2.1 для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого
водовідведення - 6,24 грн. за 1 куб. м, без ПДВ;
2.2 для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері
централізованого водовідведення - 6,89 грн. за 1 куб. м, без ПДВ.
Структура тарифів наведена у додатку.
3. Рекомендувати ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» (Лісніченко):
---з.-гповідомити, відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні
послугш>, споживачів про розмір тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення,
зазначених в пунктах. 1, 2 цього рішення;
......
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розробити та надати на затвердження виконавчому комітету
Южноукраїнської міської ради заходи щодо зменшення собівартості послуг
водопостачання та водовідведення, які надає ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом».
4:>Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кольчака О.М.

____ В.К. Пароконний
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Структура тарифів
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
які надає ВП ЮУ АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом»
Централізоване
водопостачання
Показник
грн/
всього,
тис. грн куб.м
1 Виробнича собівартість, всього,
25095,9 7,29
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 10904,4 3,17
електроенергія для технологічних
1.1.1
9712,7
2,82
ІПотреб
витрати на придбання води в інших
1.1.2 ІПідприємств/ очищення (переміщення)
0,0
0,00
,.::тічних вод іншими підприємст1щм_и__
1.1.3 витрати на реагенти
812,9
0,24
1.1.4 інші прямі матеріальні витрати
378,8
0,11
· ··3599,1- 1,04
1.2 прямі витрати на оплату праці · -�1.3 інші прямі витрати
3159,0
0,92
1.4 загальнОвіір"обничі витрати-. · ·" -"-''•- :-:�,2,16
,7433,4
/
2 Адмініtтратй'вні витрати • '••::-�:::�;;.;:·_;:•.�. ;,-: :• �• V
о
о
з Витрати на збут
о
о
4 Інші операційні витрати
о
о
5 Фінансові витрати
о
о
6 Усього витрат повної собівартості
25096,0 7,29
7 Планований прибуток
о
о
8 Вартість водопостачання споживаЧfu\1
25096,0 7,29
№
з/п

9 Обсяг реалізації, тис.куб.м
·'
10 Тариф:
для споживачів, які є суб'єктами
�осподарювання у сфері
1 О.І
· · центрашзова-ноrо--в0доностач�-водовідведення
...
для споживачів, які не є суб'єктами
�осподарювання у сфері
10.2
центрашзованого водопостачання та
водовідведення

3443,0
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Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчнх органів ради

Централізоване
водовідведення
грн/
всього,
тис. грн куб.м
6,39
17315,0
2,42
6548,8
5501,2

2,03

424,7

0,16

60,2
562,7
3263,8
2868,0
4634,4

0,02
0,21
1,20
1,06

о

о
о
о

о

о
о

1,71

о

1131 s;o

6,39

17315,0

6,39

о

2707,8

о

6,92

6,24

8,38

6,89

О.М. Кольчак
/

