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Інформація щодо необхідності встановлення нових тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення по ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»
Для ведення господарської діяльності щодо надання послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» отримав
необхідні дозволи та ліцензії.
Для підйому артезіанської води ВП РАЕС експлуатує 9 артезіанських свердловин водозабору с.
Острів глибиною від 140 до 350 метрів. Постачання води споживачам здійснюється від насосної
станції другого підйому. Обсяги відпущеної води визначаються за показниками засобів обліку.
Магістральними та квартальними водопровідними мережами вода подається до мереж
Кузнецовського міського комунального підприємства (КМКП) м. Вараш – основного споживача
послуги з водопостачання від ВП РАЕС, інших споживачів м. Вараш, населення с. Заболоття та
підрозділів ВП РАЕС, що виробляють інші види продукції.
З 01.01.2015 року ВП РАЕС надає послугу з централізованого водовідведення. На балансі ВП
РАЕС знаходяться мережі водовідведення, які задіяні в процесі приймання стічної води від
споживачів та її транспортування до мереж КМКП на очистку. Стічні води від населення та
бюджетних установ с. Заболоття, інших споживачів самопливно (безнапірно) надходять до
каналізаційної насосної станції (КНС с. Заболоття). Далі за допомогою насосних агрегатів в
кількості 3-х шт. перекачуються напірним колектором до колодязя-погашувача, що розташований
на колекторі водовідведення будівельної бази №1. Також до даного колектору надходять
господарсько-фекальні стічні води від інших споживачів, що розташовані на території будівельної
бази №1,2 та частково від зовнішніх об’єктів ВП РАЕС. Далі стічні води самопливно надходять в
колодязь, який є межею балансової належності між ВП РАЕС та КМКП. Об’єми стічної води
передаються до КМКП на повну очистку на підставі договору між РАЕС та КМКП.
ВП РАЕС надає послуги з централізованого водовідведення та водопостачання по тарифу, що
встановлений Постановою НКРЕКП №2766 від 12.11.2015 року «Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення ДП «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом»:
а) на централізоване водопостачання:


споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, - 3,44 грн за 1 куб. м (без ПДВ);



споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, - 4,67 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

б) на централізоване водовідведення:


споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, - 4,53 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання на 2017 рік становить 1449,475 тис. м3,
обсяг пропуску стічних вод - 108,0 тис. м3. Планові обсяги реалізації послуг з централізованого
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водопостачання менші на 15% за обсяги в діючому тарифі (1700,404 тис.м3) за рахунок меншого
споживання води. Обсяг пропуску стічних вод менший в плановому тарифі за обсяг в діючому
тарифі на 8% (117,388 тис. м3), за рахунок меншого обсягу відведення стоків. Об’єми
централізованого водопостачання та водовідведення визначаються згідно даних приладів обліку.
Облік витрат ведеться окремо за кожним видом діяльності цеху теплових та підземних
комунікацій ВП РАЕС.
Діючі тарифи на даний час не забезпечують відшкодування фактичних витрат на надання послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення. Впродовж терміну дії тарифу відбулось
збільшення витрат на здійснення ліцензованих видів діяльності у зв’язку зі зміною ставок податків
та обов'язкових платежів, рівня мінімальної заробітної плати, амортизаційних відрахувань, цін і
тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси.
Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності
Повна собівартість послуги з централізованого водопостачання на 2017 рік становить 10945,8 тис.
грн, передбачена діючим тарифом для ВП РАЕС (звіт про фінансові результати форма №8-НКПЖКК за 2016 рік) – 5311,59 тис. грн, (збільшення становить 5634,2 тис. грн). Плановий
середньозважений тариф на послугу з централізованого водопостачання становить 7,55 грн/м3.
Повна собівартість з централізованого водовідведення на 2017 рік становить 2583,2 тис. грн,
передбачена діючим тарифом для ВП РАЕС – 1512,35 тис. грн. Збільшення планових витрат
порівняно з витратами, передбаченими діючим тарифом, становить 1070,85 тис. грн. Плановий
середньозважений тариф на послугу з централізованого водовідведення становить 23,92 грн./м 3.
Перевищення планових витрат 2017 року порівняно з витратами, передбаченими діючим тарифом,
по централізованому водопостачанню на 106 % та по централізованому водовідведенню – на 71%.
Результат фінансово-господарської діяльності від надання послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення за 2015-2016 роки є збитковим (додаток 4, 5). Зміна тарифів
може суттєво вплинути на результати діяльності ліцензіата в 2017 році, так як діючі тарифи не
забезпечують відшкодування фактичних витрат на надання послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення. Керуючись нормами чинного законодавства, з метою
встановлення економічно обґрунтованих тарифів ВП РАЕС надає відповідні розрахунки на вказані
послуги.
Основні причини зростання планових тарифів:
- зростання планових витрат, що приведені в розділі «Характеристика планових витрат на надання
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;
- зменшення обсягів централізованого водопостачання та водовідведення в плановому періоді.
Характеристика планових витрат на надання послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення
Планові витрати на надання послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
розраховано згідно вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та
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водовідведення затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Витрати групуються за
статтями відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.01.2000 за № 27/4248 (із змінами).
1. Прямі матеріальні витрати
Планові прямі матеріальні витрати становлять по централізованому водопостачанню -3876,5 тис.
грн, по водовідведенню - 600,0 тис. грн. В порівнянні з діючим тарифом збільшення витрат по
централізованому водопостачанню на 958,88 тис. грн (на 33%), по централізованому
водовідведенню зменшення на 58,08 тис. грн або на 9%.
1.1 До прямих матеріальних витрат включені витрати на покупну електричну енергію. Розрахунок
планових витрат сформований з врахуванням загальновиробничих норм питомих витрат ПЕР на
2017 рік по ЦТПК ВП РАЕС на надання послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення, річного балансу ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та тарифу на електричну енергію
195,997 коп/кВт*год (без ПДВ) згідно постанови НКРЕКП від 24.04.2017 №538. З метою
забезпечення обліку фактичного споживання електричної енергії, на підприємстві організовано
комерційний облік споживання електричної енергії безпосередньо об’єктами, які приймають
участь у наданні послуги з централізованого водопостачання. Комерційний облік спожитої
електроенергії проводиться по двох вводах, безпосередньо на підстанціях енергопостачальної та
енергопередавальної організацій. На даному етапі впроваджено технічний облік споживання
електроенергії на окремі технологічні цикли, що дозволяє вести контроль за фактичним
споживанням електроенергії. З постачальником електричної енергії ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»
укладено договір від 24.06.2008 № 104 «Про постачання електричної енергії», який є підставою
для проведення розрахунків за спожиту електроенергію.
Збільшення планових витрат зумовлено підвищенням тарифу на покупну електричну енергію. В
розрахунку витрат на покупну електричну енергію застосовані питомі витрати електроенергії на
рівні 1054 кВт. год/1000 м куб. на надання послуги з централізованого водопостачання та 963,3
кВт. год/1000 м куб. на надання послуги з централізованого водовідведення.
1.2 По централізованому водовідведенню до прямих матеріальних витрат відносяться витрати на
послуги сторонніх підприємств з очистки стоків. До планового тарифу на 2017 рік включені
витрати в сумі 323,4 тис. грн, що на 149,81 тис. грн менше витрат в діючому тарифі. Розрахунок
планових витрат виконано відповідно до планових обсягів очистки стічних вод згідно договору
від 10.03.2015 № 4 «О» та діючих тарифів на вказану послугу згідно Постанови НКРЕКП №2768
від 12.11.2015 року «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення Кузнецовському МКП» з врахуванням індексу цін виробників промислової
продукції на 2017 рік (108,5%).
1.3 До інших прямих матеріальних витрат по централізованому водопостачанню віднесені витрати
на реагенти для очищення і знезараження питної води та витрати на ТМЦ, для забезпечення
основного технологічного процесу (матеріали на ремонт та експлуатацію обладнання). В
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ РІВНЕНСЬКОЇ АЕС
тел./факс: (03636) 64-630,телефон-інформатор (03636) 64-864, e-mail: : pr@rnpp.atom.gov.ua, www. rnpp.rv.ua
При використанні посилання на джерело інформації обов’язкове

М І Н І С Т Е Р С Т В О Е Н Е Р Г Е Т И К И Т А В У Г І Л Ь Н О Ї П Р О М И С Л О В О С Т І У К Р АЇ Н И
ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”
ВП “РІВНЕНСЬК А АТОМ Н А ЕЛЕКТ РОСТАН ЦІЯ”

плановому періоді, інші прямі матеріальні витрати становлять 500,0 тис. грн, із них: витрати на
реагенти – 66,4 тис. грн , матеріали на ремонт – 429,7 тис. грн та матеріали на експлуатацію
обладнання 3,9 тис. грн. В діючому тарифі дані витрати становлять 26,44 тис. грн, що суттєво не
забезпечують відповідну статтю витрат та впливають на виконання ремонтних робіт для
забезпечення виробничої діяльності.
Розрахунок планових витрат на реагенти для очищення та знезараження води сформовано
виходячи з планованих обсягів подачі води, доз реагентів згідно норм витрат розчину гіпохлориту
натрію для знезараження питної води 174-11-Н-ЦТПК ТВЗ, а також ціни з врахуванням
прогнозного індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року)
за сценарієм 1 на 2017 рік - у розмірі 108,5%, згідно Постанови КМУ від 5.08.2015 № 558. До
інших прямих матеріальних витрат по централізованому водопостачанню віднесені витрати на
ТМЦ для забезпечення основного технологічного процесу (матеріали на ремонт та експлуатацію
обладнання). Ремонтні роботи господарським способом виконуються на підставі графіків ППР,
аналізу періодичних оглядів, діагностики та результатів випробувань. Розрахунок сформовано з
врахуванням використаних матеріалів в базовому періоді та їх вартості. Розрахунок матеріалів на
експлуатацію обладнання сформовано з врахуванням використаних матеріалів в базовому періоді
та цін на матеріали у 2017 році.
До інших прямих матеріальних витрат по централізованому водовідведенню віднесені витрати на
ТМЦ для забезпечення основного технологічного процесу (матеріали на ремонт та експлуатацію
обладнання) в сумі 72,7 тис. грн, із них: матеріали на ремонт – 70,3 тис. грн та матеріали на
експлуатацію обладнання 2,4 тис. грн. Розрахунок сформовано з врахуванням використаних
матеріалів в базовому періоді та цін на матеріали у 2017 році. В діючому тарифі витрати на ТМЦ
по даному виду діяльності відсутні.
2. Прямі витрати на оплату праці
У відповідності до затвердженого штатного розпису по ЦТПК ВП РАЕС для забезпечення
технологічного процесу по наданню послуги з централізованого водопостачання задіяні 25
працівників, по наданню послуги з централізованого водовідведення – 8 працівників. Фактичні
посадові оклади та місячні тарифні ставки встановлюються на виконання вимог Генеральної угоди
між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і Профспілкою працівників
атомної енергетики та промисловості України, Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом»,
згідно спільних рішень ДП «НАЕК «Енергоатом», в межах схем посадових окладів і тарифних
ставок відповідно до єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників ДП «НАЕК “Енергоатом”.
Дані витрати на оплату праці розраховані з врахуванням посадових окладів, тарифних ставок, а
також встановлених згідно Колективного договору та діючого законодавства доплат та інших
заохочувальних виплат, станом на серпень 2017 року, і становлять по централізованому
водопостачанню – 2423,9 тис. грн. До прямих витрат відносяться витрати на оплату праці
працівників, які безпосередньо залучені до технологічного процесу централізованого
водопостачання.
На централізоване водовідведення витрати на оплату праці становлять – 557,9 тис. грн.
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Планові витрати на 2017 рік по централізованому водопостачанню та водовідведенню більші
витрат передбачених діючим тарифом. В діючому тарифі витрати на оплату праці враховані на
рівні середньомісячної заробітної плати на одного штатного працівника у промисловості регіону
за 2015 рік, що було передбачено постановою НКРЕКП.
3. Інші прямі витрати
3.1 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачується в порядку і
розмірах згідно вимог чинного законодавства. Планові витрати розраховано в розмірі 22 % від
витрат на оплату праці.
До планового тарифу з централізованого водопостачання на 2017 рік включені витрати на єдиний
соціальний внесок в сумі 533,3 тис. грн.
До планового тарифу з централізованого водовідведення на 2017 рік включені витрати на єдиний
соціальний внесок в сумі 122,7 тис. грн.
Порівняно з витратами в діючому тарифі, планові витрати збільшуються за рахунок зростання
витрат на оплату праці.
3.2 Амортизація основних засобів.
Відповідно до наказу «Про облікову політику» на підприємстві застосовується прямолінійний
метод нарахування амортизації. Розрахунок амортизаційних відрахувань основних засобів
виробничого призначення на плановий період здійснено відповідно до вимог Податкового кодексу
України.
- В плановому періоді амортизація основних засобів виробничого призначення, які беруть участь у
централізованому водопостачанні, становить 343,0 тис. грн. У діючому тарифі витрати на
амортизацію становлять 308,0 тис. грн. Збільшення амортизації планового періоду порівняно з
діючим тарифом пояснюється введенням основних засобів (насосне обладнання в кількості 2 шт.).
- В плановому періоді амортизація основних засобів виробничого призначення, які беруть участь у
централізованому водовідведенні, становить 270,5 тис. грн відповідно до вимог Податкового
кодексу України. У діючому тарифі витрати на амортизацію становлять 235 тис. грн..
Зменшення планових амортизаційних відрахувань порівняно з попередніми періодами 2015-2016
р.р. пояснюється тим, що фактично на витрати з виробництва послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення відносяться суми амортизаційних відрахувань, які нараховані
згідно стандартів бухгалтерського обліку.
3.3 Інші прямі витрати
На потреби централізованого водопостачання та водовідведення для проведення ремонтних робіт
електричного обладнання та об`єктів водозабірних споруд, залучаються інші структурні
підрозділи ВП РАЕС, які спеціалізуються на виконанні зазначених робіт. Ремонт водопровідних
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мереж та споруд виконується у відповідності до затвердженого технічним керівником графіка
проведення ремонтів. Об’єми планового ремонту силами підрозділів ВП РАЕС визначаються на
підставі графіків ППР, аналізу періодичних оглядів, діагностики та результатів випробувань.
Виконання даних робіт необхідне для забезпечення стабільної та безаварійної роботи мереж та
обладнання ліцензованих видів діяльності.
По централізованому водопостачанню витрати на поточні ремонти передбачаються в сумі 965,8
тис. грн, із них: силами служби електрозабезпечення ЦТПК ВП РАЕС на 605,8 тис. грн, силами
ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу ВП РАЕС на суму 360,0 тис. грн.
По централізованому водовідведенню витрати на поточні ремонти передбачаються в сумі 323,7
тис. грн., із них: силами служби електрозабезпечення ЦТПК ВП РАЕС на 92,7 тис. грн, силами
ремонтно-будівельного цеху енергоремонтного підрозділу ВП РАЕС на суму 231,0 тис. грн.
4. Загальновиробничі витрати
Централізоване водопостачання та централізованого водовідведення є структурними одиницями
цеху теплових та підземних комунікацій ВП РАЕС. У розрахунку витрат на централізоване
водопостачання та водовідведення приймають участь загальновиробничі витрати служб
водопостачання та водовідведення та цехові загальновиробничі витрати.
На плановий період до тарифу включені загальновиробничі витрати в сумі 3440,75 тис. грн, в тому
числі на централізоване водопостачання – 2741,32 тис. грн, на централізоване водовідведення
699,43 тис. грн. В діючому тарифі дані витрати складають: водопостачання- 829,71 тис. грн,
водовідведення -269,88 тис. грн.
Основними причинами зростання загальновиробничих витрат в порівнянні із діючими тарифами є
зростання витрат на:
- оплату праці загальновиробничого персоналу;
- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- витрати на проведення хіміко-бактеріологічною аналізу;
- послуги воєнізованої охорони;
- транспортне обслуговування;
- рентну плату за користування надрами.
Загальновиробничі витрати централізованого водопостачання та водовідведення характеризуються
наступним:
Витрати на управління виробництвом. До витрат відноситься оплата праці та єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування майстра групи з ремонту та обслуговування
водопровідних мереж та водозабірних споруд, персоналу загальновиробничого призначення цеху
та витрати на оплату службових відряджень, всього на загальну суму 670,37 тис. грн.
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Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та необоротних активів
загальновиробничого призначення. До витрат відносяться допоміжні матеріали на утримання
будівель і споруд. Витрати на плановий період становлять 2,9 тис. грн, з них: водопостачання 1,5
тис. грн, водовідведення – 1,4 тис. грн.
Витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю
водопостачання та водовідведення. По водопостачанню до витрат відносяться послуги з
проведення лабораторних досліджень (повний бактеріологічний аналіз) води господарськопитного користування ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби
України». Розрахунок сформовано відповідно до договору №03/36 від 23.01.2017. Витрати на
плановий період становлять 30,5 тис. грн. Також до розрахунку включені витрати на проведення
хіміко-бактеріологічною аналізу хімічною лабораторією ХЦ ВП РАЕС в сумі – 160,1 тис. грн.
Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки. До витрат відносяться витрати на
спецодяг, охорону праці та спецхарчування та становлять 97,99 тис. грн, з них у водопостачанні –
74,06 тис. грн., у водовідведенні 23,93 тис. грн.
Розрахунок витрат на спецодяг сформовано згідно переліку професій і посад працівників ЦТПК,
яким відповідно до галузевих норм (НПАОП 0.00-3.09-05, НПАОП 0.00-3.07-09, НПАОП -0.004.01-08, НПАОП 24.0-3.01-04) передбачається безоплатна видача спецодягу, спецвзуття та інших
ЗІЗ. Витрати на плановий період становлять 80,1 тис. грн.
Згідно п. 5.20 Колективного договору роботодавець забезпечує безоплатну видачу мила на
роботах, пов’язаних із забрудненням (щомісячно 400 г на 1 працівника) . Витрати на плановий
період становлять 2,1 тис. грн.
У відповідності до діючих нормативних актів на ВП “Рівненська АЕС” проведено атестацію
робочих місць за умовами праці робітникам, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці,
безкоштовно видається молоко чи інші рівноцінні харчові продукти за фактично відпрацьований
час.
Витрати на спецхарчування планового періоду на послуги водопостачання та водовідведення
становлять 15,79 тис. грн. Розрахунок витрат на забезпечення молоком працівників виконаний з
врахуванням кількості працівників, які задіяні при виконанні робіт в шкідливих умовах,
передбачуваних днів роботи в шкідливих умовах праці та діючих цін на молоко.
Витрати на охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення.
Віднесені витрати на технічне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації та автоматики
пожежогасіння водозабірних споруд та об’єктів загальновиробничого призначення, що
проводиться силами електричного цеху ВП РАЕС згідно графіка ППР. Планом на 2017 рік витрати
передбачаються в сумі 9,89 тис. грн. Також до даної статті включені витрати щодо надання послуг
воєнізованої охорони силами ЗВВО ВП РАЕС в сумі – 804,23 тис. грн. Витрати на плановий
період становлять: по водопостачанню - 799,19 тис. грн, по водовідведенню - 5,04 тис. грн.
Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств
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До витрат віднесені послуги УДППЗ "Укрпошта" (ЦПЗ №7) з прийому платежів, доставки
рахунків, послуги з публікації оголошень, а також транспортне обслуговування силами ТрЦ ВП
РАЕС.
Розрахунок послуг на зв'язок сформовано відповідно до виробничої необхідності, з врахуванням
діючих договорів з УДППЗ "Укрпошта" (ЦПЗ №7) та фактичних витрат базового періоду. Витрати
на плановий період становлять 9,6 тис. грн. Збільшення планових витрат обумовлено з
дорожчанням вартості надання послуг.
Послуги транспортного обслуговування надаються транспортним цехом ВП РАЕС. Транспортні
витрати відносяться згідно маршрутних листів на транспорт, який був задіяний безпосередньо для
потреб виробництва послуги водопостачання та водовідведення по виробничій собівартості.
Витрати планового періоду сформовані з врахуванням потреби в транспорті на 2017 рік для
виконання планових обсягів робіт та згідно планової виробничої собівартості 1 машино-зміни на
2017 рік. Всього витрати на транспортне обслуговування на 2017 рік становлять 937,69 тис. грн, в
тому числі для потреб централізованого водопостачання – 353,69 тис. грн, водовідведення – 591,22
тис. грн.
Витрати на сплату податків, зборів
- рентна плата за користування надрами нараховується та сплачується відповідно до вимог
Податкового Кодексу України в порядку та розмірі визначеному в ст. 263 розділу ХІ Кодексу (зі
змінами). Планові витрати на 2017 рік становлять 700,2 тис. грн. Зростання планових витрат у
порівнянні із діючим тарифом зумовлено зміною нарахування податку за користування надрами;
- розрахунок плати за землю здійснено відповідно до вимог 285 та 287 статей Податкового кодексу
України, згідно даних державних актів на право постійного користування земельними ділянками.
ВП РАЕС для здійснення господарської діяльності з водопостачання використовує земельні
ділянки як в межах, так і за межами населених пунктів загальною площею 5,8652 га. Планові
витрати на 2017 рік становлять 10,7 тис. грн. Зростання планових витрат обумовлюється
зростанням нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
5. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати на плановий період передбачені на рівні факту 2016 року. На послуги з
централізованого водопостачання - 62,0 тис. грн, водовідведення – 9,0 тис. грн.
6. Інші операційні витрати
До інших операційних витрат відносяться витрати з оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності за рахунок коштів підприємства та єдиний внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на оплату днів тимчасової непрацездатності. В розрахунках
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2017 рік дані витрати не
плануються.
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