
До уваги споживачів-суб'єктів господарювання,  що отримують послуги 

водопостачання та водовідведення від КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житло-комунального господарства України № 390 від 30.07.2012 КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» доводить до відома, що підприємством планується перегляд 

тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для категорій «бюджетні 

установи» та «інші споживачі». 

Розмір проектних тарифів для бюджетних установ та інших споживачів на 

послуги водопостачання становитиме 31,86 грн./куб.м  з  урахуванням  ПДВ,  на 

послуги водовідведення  — 18,90 грн./куб.м з урахуванням ПДВ. 

Розрахунки тарифів здійснено на виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами). 

Діючі тарифи на послуги водопостачання та водовідведення встановлені 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради № 555 від 25.11.2010 та  

складають: 

- водопостачання — 14,34 за 1 куб.м  (з урахуванням ПДВ); 

- водовідведення — 9,78 грн. за 1 куб.м (з урахуванням ПДВ). 

Згідно з результатами аналізу діючих тарифів відсоток відшкодування 

затвердженим тарифом фактичної собівартості на послуги водопостачання становить 

25,5 %, на послуги водовідведення — 25,8 %.  

Основні причини зростання тарифів: 

Витрати на оплату праці та ЄСВ у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму 

для працездатних осіб згідно Закону про Державний бюджет України на 2019 рік та 

встановлення мінімальної тарифної ставки (посадового окладу) відповідно до 

Галузевої угоди (зростання на 118 %). 

Вартість води, яка закладена в діючий тариф складає 3,40 грн. за 1 куб. м,  

вартість стоків — 2,31 грн. за 1 куб.м. Вартість води з 01.01.2019 для КП 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» становить 7,65 грн. за 1 куб. м (зростання на 

125 %),  стоків — 4,68 грн. за 1 куб.м (зростання на 102,6 %).  

Вартість електроенергії, яка закладена в діючий тариф, складає 0,6428 грн. за 

1 кВт. На даний момент вартість електроенергії складає 2,01 грн. за 1 кВт, за розподіл 

— 0,4942 грн. за 1 кВт (зростання на 289,6 %).  

Зауваження та пропозиції від бюджетних установ та інших споживачів — 

суб'єктів господарювання КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» очікує протягом 14 

днів з дня опублікування включно за адресою: 69013, м.Запоріжжя, вул.Блакитна, 4,  

e-mail: airport.zp@gmail.com 

 



Структура витрат на послуги водопостачання та водовідведення для бюджетних 

установ та інших споживачів-суб'єктів господарювання 

№  

з/п 
Статті витрат 

Од. 

вим. 
Водопостачання Водовідведення 

1.  Матеріальні витрати (вода, електроенергія, ПММ) грн. 9,62 5,61 

2. Витрати з оплати праці -//- 9,48 5,60 

3. Відрахування на соціальні заходи -//- 2,09 1,23 

4. Амортизаційні відрахування -//- 0,21 0,06 

5. Фінансові  витрати -//- - - 

6.  Інші витрати -//- 5,15 3,45 

 Усього витрат повної собівартості -//- 26,55 15,95 

7. Прибуток -//- - - 

8. Тариф на послуги водопостачання без 

урахування ПДВ  

-//- 26,55  

 Тариф на послуги водовідведення без 

урахування ПДВ  

-//-  15,95 

9. ПДВ (20 %) -//- 5,31 3,19 

10. Тариф на послуги  водопостачання ( з ПДВ) -//- 31,86  

 Тариф на послуги водовідведення  (з ПДВ) -//-  19,14 

 


