ТАРИФИ та ЦІНИ,
згідно Правил
надання послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення
(ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. N 690)

ПрАТ «АК «Київводоканал»
Колесник Олена

ЕТАПИ ПЕРЕХОДУ ВОДОКАНАЛІВ, згідно нових правил
Правила надання послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення (№ 690)

Інформаційна політика міста 8 місяців
(вересень 2019 – квітень 2020)

Укладання договору

!!! виключно ПАПЕРОВИЙ

Цінова політика

Застосування Методики розподілу

ПЕНЯ (тільки ЦВ)
(виключно боргу, утвореного після укладання нових договорів, згідно Правил 690)

ТАРИФИ та ЦІНИ
ТАРИФ централізованого водопостачання та
водовідведення (Постанова НКРЕКП №302, ПОСТАНОВА КМУ №869)
ВНЕСКИ
(Наказ Мінрегіон №129 «Про затвердження Методики визначення розміру внесків….»)

АБОНПЛАТА
(включає повірку квартирних (розподільчих) лічильників)

НКРЕКП/ОМС
ОМС

Договірна ціна

(Постанова КМУ №808)

ОБСЛУГОВУВАННЯ внутрішньобудинкових мереж

Договірна ціна

(Наказ Мінрегіон №219 «Про затвердження Порядку обслуговування…»

Необхідність передбачити умови змін договірної ціни

АБОНЕНТСЬКА ПЛАТА
Постанова КМУ № 808 від 21.08.2019р.
«Про встановлення граничного розміру плати за
абонентське обслуговування…..»

РПгрн =

Граничний розмір
плати за
абонобслуговування,
грн. на місяць на
одного абонента

Пмін *

Розмір
прожиткового
мінімуму на
одну особу
(1 936 грн.)

Розрахунок на 01.08.2019р.:

СДсер * Кд * Кжкп * К

Середній
кількісний склад
домогосподарства
(2,58 особи)

Коефіцієнт
дохідності
домогосподар
ства
(2,0)

Коефіцієнт
середнього
розміру витрат
домогосподарств
на оплату ЖКП
(0,15)

1 936*2,58*2*0,15*0,019 = 28,47 грн.

Абонплата Водоканалів

≤ 28,47 грн.

на 1 о/р

Коефіцієнт
відшкодування
домогосподарством
витрат, здійсненим
виконавцем послуг під
час їх надання
(0,019 для ЦВВ)

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТАРИФІВ

Абонентська
плата
приватного
сектору

Нарахування
при перервах
п. 23 Правил….

П. 23. У разі настання перерв у наданні послуг плата
за ці послуги за час таких перерв не нараховується.

Послуги банку
Звітність на
перехідний
період

Контроль
квартирних (розподільчих)
лічильників раз на рік

ПРИМІРНА СТРУКТУРА АБОНЕНТСЬКОЇ ПЛАТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Амортизація
Оплата праці персоналу, пов'язаного з повіркою
Відрахування на соціальні заходи
Електроенергія
Теплоенергія
Паливно-мастильні матеріали
Ремонт
Матеріали виробничі та для обслуговування обладнання, устаткування,
автомобілів та офісної і комп'ютерної техніки
Повірка
Інші матеріальні витрати
Екологічний податок
Податок на нерухоме майно
Розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків
Оренда приміщень та обладнання
Витрати на заключення договорів
Витрати з інформатизації (білінг)
Послуги банків та інших установ з прийому та перерахуванню коштів
Інші послуги сторонніх організацій
Обмінний фонд
Друк квитанцій
Витрати на послуги зв'язку
Профспілкові внески
Повірка квартирних лічильників

Плата за абонентське обслуговування платіж, який споживач сплачує виконавцю
комунальної послуги за індивідуальним
договором про надання комунальних послуг у
багатоквартирному будинку для
відшкодування витрат виконавця…..

При нарахуванні Абонплати - прибуток не
передбачений!

Дякую
за увагу!

