
ЛIШIРОВСЬКА MICьKA РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ БJIАГОУСТРОЮ ТА IНФРАСТРУКТУРИ
КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО

IПРОВОДОКАНАЛ>
, тел./факс

Про надання iнформацii на запит

На адресу Комунального пiдприемства < ,Щнiпроводоканал) 
'Щнiпровсъкоt

MicbKoi Ради (надалi кП < Щнiпроводокана; l> ) надiйшов лист департаменту

благоустрою та iнфраструктури ,Щнiпровськоi MicbKoT ради вiд 22,| 2,2020

вих. J\b ittszT (вiд 05.0| .2о2|  вх. J\Ъ 5б) про виконання дору{ ення мiського голови

вiд 16.| 2.2020 вх. } ф з7l3g02 опрацювати iнформацiйний запит Селiна д. в.

вiд 15. | 2.202О вих. Jф 1045 щоДо розрахУнку та обгрунтуваннrI  пiдвищення тарифiв

на водопостачанНя, водоВiдведення, трансПортування, водовiдведення на 2020 та

202l роки.
Листом вiд 05.01 .202Т вих. Jф 911| | 4 Громадськiй органiзацii < ГIлатформа

Громадський Контроль> >  з посиланням на норми чинного законодавства було

роз'яснено, що внаслiдок того, що Кп < щнiпроводоканал) не е розпорядником

запитуваноi iнформацii, запит вiд | 5.\2.2020 вих. Ns 1045 перенаправлясться до

належногО ро.rор"Дника iнформацii, а саме Нацiона_гlьноi KoMicii, що здiйснюе

державне pyn"u* r"" у сферах енергетики та комун€tлъниХ послуГ (надалi

нкрЕкп).
У свою черц, на адресу КП кЩнiпроводоканал) 2З.02.2021 ВХ. J\b | 9З9

надiйшоВ лисТ вiд НКРЕКП вiд | 2,02.2021 вх. Ng 1620/19.| .31121, в якому, зокрема,

державний орган з€вначив, Що у зв'язку з тим, що кП < Щнiпроводоканzш) с

суб'ектом природноТ монополii

центраrriзованого водовiдведення,

13 Закону < Про доступ до публiчноI  iнфо рмацii>  вiд 13.01.2011 Ns 2939YI  (надалi 
Закон Украiни Jф 2939vI ) е розпорядником iнформацii щодо умов постачання ним

послуГ з центрЕtI I iзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення, цiн
(тарифiв) на них.

Так, кП < ЩнiпроводоканаD) не погоджу€ться з такими висновками

нацiональноi koMiciT, що здiйснюе державне руJIювання у сферах енергетики та

комун€Lльних послуг, вважас I х суб'ективними та такими, що не вiдповtдають

нормам чинного законодавства з огляду на наступне.

КП < ,ЩнiпроводоканаJI ) е лiцензiатом Нацiональноi KoMicii, що зДiЙснЮе

державне регулювання у сферах енергетики та комунzLльних послуг, яка розглядас
поданi пiдприемством тарифи на централiзоване водопостачання та централiзоване

водовiдведення i встановлюе ik розмiр.

Кол €.ЩРПоУ 03341305 на Nе вЙ...._= .

Головi Громадськоi органiзацii

< Платформа Громадський Контролъ> >

Селiну Д. В.
foi* reque st7 99 | 7,3 3 с846Ь5 @dostup.pravda.com.ua

у сферi центршriзованого водопостачання та

пiдприсмство вiдповiдно до частини першоi cTaTTi



у питаннях розрахунку тарифiв i процедури ix встановлення пiдприемство

керуетьсЯ виключНо нормативнопРавовими актами нкрЕкП, а саме: Порядком

ффмування тарифiв на централiзоване водопостачання та центр€lлlзоване

водовiдведення, затвердженим ,rЪ.rч"о"оо нкрЕкП вiД 10.0з.2016 ]ф з02, та

процедурою встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та

централiзоване водовiдведення, затвердженою постановою НКРЕКП вiд 24,03,201^ 6

J\э 364.

щодо встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та

централiзоване водовiдведеннrl на 2020 р iK зазначаемо.

з метою встановлення тарифiв на центратriзоване водопостачання та

центраrriзоване водовiдведення ,uiOZO piK, на виконання гryнкту 2.1 Порядку J\Ъ 86б

кп < Днiпроводокан€ш) розмiстило 26.о4.2019 на своему сайтi Повiдомлення з

iнформацiею про планованtна2020 pik тарифи на централiзоване водопостачання та

централiЗо"u". водовiдВеденнЯ (з поЪсненнями) для наданнJI  зауважень до них i про

дату проведення вiдкритого обговорення,

ПiслЯ ,rро".д."ня 10.05 .2} 1tg" вiдкритого обговорення 20.05.2019, вiдповiдно

до пункту 2.t Порядку Ns 86б, на сайтi пiдприемства оприлюднено Протокол

"iд* р"rо.ъ 
об.о"Ъре""" . щодо встановленнrI  тарифiв на централiзоване

водопостачання та центрulлlзоване водовiдведення на 2020 piK,

21 .05 .2о19 КП к'.Щнiпроводоканал) подzLло до НКРЕКП пакет документiв для

встановЛеннЯ тарифiВ на центра_гliЗоване водопостачання та централiзоване

водовiдВеденнЯ на 202О piK на 3з64 (три тисЯчi триста шiстдесят чотири) аркушах

(вхiдний номер НКРЕКП Т33З/19).

ПiсJIя розгляду нкрЕкП поданих пiдприсмством розрахункlв та пlдтвердних

MaTepiarriB i Ъхвалення проекту постанови про iх встановлення вiдповiдно до пункту

2.З Порядку Nч 86б наЪайтi пiдприемства 21.01.2020 розмiщено iнформацiю про

проведення вiдкритого обговорення проекту постанови.

Протокол проведення вiдкритих обговорень проекту постанови нкрЕкп

щодо встановл."r" тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване

водовiдведення оприлюднено НКРЕКП на своему сайтi 29,0L2020,

ПiслЯ оприлюДненнЯ на сайтi нкрЕкП постанови вiд 04.02.2020 J\b 283 про

встановлення тарифiв ъта 2020 piK, керуючись пунктом 5.2 Процедури встановлення

тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване водовlдведення,

.uru.рл* еноI  поСiu"о"оО нкрЕкП вiд 24.03.2016 Nч 3б4, на сайтi пiдприемства

05.02.2020 розмiщена iнформацiя про розмiри тарифiв на централiзоване

водопостачання та центрztлiзоване водовiдведеннrl на 2020 piK.

щодо встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та

централiзоване водовiдведеннrl на 2021 piK зазначаемо.

з метою встановлення тарифiв на централiзоване водопостачаннJI  та

централiзоване водовiдведеннrl на2О2! piK, на виконання пункту 2.1 Порядку Nэ 866

кп кДнiпроводоканал) розмiстило 27.04.2020 на свосму сайтi Повiдомлення з

iнформацiею про планованi на2021 piK тарифи на централiзоване водопОстачання та

ценrЪалiзо"uп. водовiдведення (з поясненнями) для надання зауважень до них i про

дату проведення вiдкритого обговорення. 
Пi.п" про".д.rня 13.05.2020 вiдкритого обговорення 15.05.2020, вiдповiдно

до пункту 2.|  Порядку Ns 866, на сайтi пiдприемства оприлюднено ПротокоЛ

вiдкритого обговорення Кп кrщнiпроводокан€ш) щодо необхiдностi встановлення



тарифiв на централiзоване водопостачання та централiзоване водовlдведення на

документiв для

централiзоване
BiciM) аркушах

2021 piK.

2о.о5.2020 КП < ЩнiпроводоканаJI ) под€tло до НКРЕКП пакет

встановлення тарифiв на централiзоване водопостачання та

водовiдведення 
"Z 

iozt piK на 2888 (лвi тисячi BiciMcoT вiсiмдесят

(вхiдний номер НКРЕКП T242l20), 
_ ____l :_" 

ПiсЛя розгляДу НКРЕКП поданих пiдприемством тарифiв i схвалення проекту

постанови про ix встановлення вiдповiдно до пункту 2,}  Порядку Nэ 866 на сайтi

пiдприсмства з0.11 .2о20 розмiщенО iнформацiю про проведення вiдкритого

обговорення проекту постанови,

ПротокоЛ rrро".о."ня вiдкрИтих обговорень проекту постанови НКРЕКП кПро

BHeceHHrI  змiН ,rоЬru"оuи НацiоНальноi KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання

у сферах енергетики та комунаJIьних послуг, вiд 16 червня 20]16 року J\b 1141) щодо

встановлення тарифiв на центра.lt iзоване водопостачання та водовiдведення на 202t

pik оприпод".rrо Нацiональною комiсiсю, Що здiйснюс державне реryлювання у

сферах енергетики та комун€tльних посJryг, на cBocMJ сайтi | 0,| 2,2020,

ПiслЯ оприлюДненнrI  на сайтi нкрЕкП постанови вiд 16.| 2.2020 Nч 2499 про

встановлення тарифiв на 2021 piK, керуючись пунктом 5,2 Процедури встановJIення

тарифiв на це"тралiзоване водопостачання та централiзоване водовlдведення,

затвердженоi посrч"оuоо нкрЕкП вiд 24.03 .2о16 ]ф 364, на сайтi'пiдприсмства

24.12.2020 розмiщена iнформаuiя про розмiри тарифiв на центраrriзоване

водопостачання та централiзоване водовiдведення на 202t piK.

з вищевикпuд."оrо вбачаеться, що розрахунки тарифiв на послуги з

центрапiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення, якi

вiдповiднО до законодавства пiдприемство надас до нкрЕкП на вiдповiдний

плановий piK за ciM мiсяцiв до його початку, не е абсолютно тотожними з

розрахуНкамИ тарифiв, встановЛенимИ нкрЕкП пiдприемству, оскiльки, з одного

боку, перед встановленням тарифiв проходить певна актуалiзацiя врахованих у

тарифах витрат, нкрЕкП .urr"ry. у пiдпр"смства додаткову iнформацiю, а з iншого

о* у, rкрвkп кориryе поданi пiдприемством розрахунки, не погоджуючи, у

загаJIьному порядку, таке коригування з КП < ЩнiпроводоканаJI ).

okpiM структури встановлених тарифiв на централiзоване водопостачання та

централiзоuurr. водовiдведення, яку офiцiйно публiкуе НКРЕКП як додаток до

вiдповiдноi постановИ прО встаI IовЛення тарифiв, жодноi додатковоТ офiцiйноi

надаемо наступн1 вlдомост1.

Статтею З Закону УкраТни J\ъ 2939у|  проголошено право на доступ до

публiчноi iнформацii, яке гарантуетъся У тому числi обов'язком розпорядникiв

iнформачii надавати та оприлюднювати iнформацiю, kpiM випадкiв, передбачених

законом.
Вiдповiдно до ст. 5 зазначеного Закону Украiни Nq 2939_vI  доступ до

iнформацii забезпечуеться шляхом систематичного та оперативного оприлюдненн,I

irфор* uчii та надання iнформацii за запитами на iнформацiю.

Вiдповiдно до ч. 2 ст.21 Закону Украiни Ns 2939VI  у разi, якщо задоволення

запиту на iнформацiю передбачас виготовлення копiй документiв обсягом бiльш як



10 cTopiHoк, запитувач зобов'язаний вiдшкодувати фактичнi витрати на копiювання

та друк.
Вiдповiдно до ч. з ст. 21 Закону Ук.раiни. Ns 2939VI  розмiр фактичних витрат

на копiювання та друк визначаеться вiдповiдним розпорядником, аJIе в межах

встановлених Кабiнетом MiHicTpiB Украiни граничних норм.

розмiр фактичних витрат на копiювання (сканувачня) . 
визначаеться

вiдповiдНим розпОрядникоМ в межах норМ витрат на виготовлення копiй документiв,

щО надаютьсЯ за запитоМ на iнформачiю, встановлених Постановою Кабiнету

Мiнiсфiв Украiни вiд 1З.07.2011 Ns 740 < Про затвердження граничних норм витрат

на копiювання або друк документiв, що надаюТЬСЯ За ЗаПИТОМ На iНфОРМаЦiЮ>  (iЗ

змiнами, внесеними згiдно з Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15,01 ,2020

} ф 4, надалi  Постанова Jф 740),

На пiдставi зазначеного, керуючись ч,2 ст,

постановою Jф 74о, надаемо вам копii заяви про

та пояснювальноi записки у кiлькостi 10 cTopiHoK.

Пiспя сплати Вами рахунку (додаеться)

21 Закону Украiни Ns 2939VI  та

встановлення тарифiв на 2021 piK

КП < < ,Щнiпроводокан€LJD) матиме

витребуваноТ iнформацii, що наявна у

А. В. Щовгань

можливiсть надати повнии пакет

розпорядженнi пiдприемства.

,Щодаток за текстом на 11 аркушах,

.Щир ектор пiдприемства

Левченко Ростислав Павлович 056'l44 64

Григорко Галина IBaHiBHa 05б 744 64 60



ДНIПРОВСЬКАМIСЪКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА IНФРАСТРУКТУРИ
КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВ О

(ДНIПРОВОДОКАНАЛ>

7446460, тел.744{ 448 Emait:  Vodokanal@dp.ukrtel.net

Код еД'ПОУ 03341305

на Л! вiд

Головi Нацiональноi Koмicii, що
здiЙснюс державне реryлювання у
сферах енергетики та комунальних

послуг

зАявА

. про встановлення тарифiв

КОlчtУНаЛЬномУ пiдприемствУ < ,ЩнiпроводоканаJI>  .Щнiпровськоi мiськоi Ради

вул.Тро'iцька, буд2l а, м,Днiпро, 42l Ql
@нуван} ш, мiсцезнаходженtш лiценЗiаТа)

лiцензiя НацiонагlьноТ Koмicii реryлювання електроенергетикЙ Украiни (нкрЕ)

на центр€шiзоване водопостачання та водовiдведення, серiя Аг, JФ5000l9,

видана 15.09.2011

тарифiв з централiзованого водопостачання та водовiдведення на 2021 piK.

(види лiцензованоi дiяльностi)

Заява та докуМенти, що додаЮться дО неi, мiстять достовiрну iнформацiю.

,Що заяви додаютъся:
1. ПояснюваJIьна записка (обrрунтУвання необхiдностi встановлення тарифiв);

2. Схеми та розрахунки балансiв водоспоживання:

. оперативна схема системи централiзованого водопостачання;

. оперативна схема системи центрапiзованого водовiдведення;
' . pori* yroK балансУ води У схематиtШому та табличному виглялi;

. розрЕtхунок балансу стiчних вод;

о розрахунок обсяry дренажних та зJIивових вод;

3. КопiТ звiтностi за 2019 piK:

. формаNgl кБапанс (Звiiпро фiнансовий стан)>  станом на з1.12.2019;

.форма державного статистиrшого спостере} кення щодо дiяльностi

J\ЬlпцпЪ;.* rrrцruЪ фiчна) < < Структурне обстежеfiня пiдпри.емствa> ) за 2019 рiц . ,_
.6opru } ф2iнвестичii фiчна) < Капiталrьнi iнвестицiI , вибуггя й амортизацtя

2019 piK;' . форми JфlпВ (квартальна) < Звiт з прачi>  за I IV квартали 20tr9 року;

/ lО_!r,оИм / ."/ 1 
' 
/ !

пlдприсмств

активiв>  за

У ,r 7 l цJ / k1 Zn tл Dl 2 illi)



2

4. Копii рiшенЬ про встанОвленнЯ потоtшиХ iндивiдуальних технологiчних нормативiв

використашIя питноi води;

S. Korri" нuказу про'облiкову полiтику пiдприемства;

6. Розрахрокiарифiв наллановий перiод:,iопоqчлг.l 
п,опопост..рiчниипланлiцензованоТдiяльностiзuентралiзованогоВоДопостаЧан} Ut,таВоДоВlдВеДеннJt

(лолато.коздрахунок 
повнот собiвартостi та середньозваженого тарифу на централiзоване

ВодопостаЧання 
яffi; .f}  на централi:111i: : i: :_"",: : :ж* Т";ъ""Ж.iЖ;Н;# :tr"" ,

господарюванFUI  у сферi централiзоьъпо.о : "д"т: :?:ання 
таlабо водовiдведення, та для споживачlв,

якi не е суб'ектаМи господаРоuчr"" у сферi централiзОваногО водопостачання таlабо водовiдведення

tлолат1;; ;рахунок 
повноi собiвартостi та середньозваженого тарифу на центршiзоване

ВОПОВiЛВfr!Жrfff 
ffi ; ] ; ," u9нталiз1111" : : i: : , : : ,# : : ;  # нжж# жн ffi 

,ýu"",

господарювання у сферi централiзоuъпоrо вьдопостачання таlабо водовiдведення, та для споживачlв,

якi не е суб,ектами господар."""; ; ; ; "ф.рi * "rрiзованогО ВОДОПОСТаЧаННЯ ТаlабО ВОДОВiДВеДеННЯ

(додаток 7);  
rгричнот енергii натехнологiчнi потреби централiзованого

,J , розрахунок Bapтocтl елех

водопостаччrr* ,u водЬвiдведенrш на плановий перiол (додаток 8);

. загапьновиробничi u",pu," з централiзоuа"о,о водопостачання та водовiдведоннЯ

(додаток 9);  
. . _! ___* л_ll о lтрцттlяпi?оRаного водопостачання та водовiдвеДення (Додаток l0);

, адм tнiстративнi витрати з централ iзовано го водопостачч1 rл
.ВитратиназбУтзцентралiзоВаногоВодопостачаннятаводовiдвеДення(лоДаток1l);
. iншi оперdrriйнi "rrpurr. 

централiзованого водопостачання та водовiдведення (лодаток 12);

:  фiнансовi витратИ з_централiЗоЪчпо..О водопостаЧання та водовiдведення (лодаток 13);

. розрахунковий прибуrо* Ъ централiзованого водопостачання та водовiдведенrrя

(додаТОК 14);  _:__л__л:л_л . rrдцmяпiа.rRаного водопостачацня (додатоК 15);
, загаJIьна характеристика лiцензiата з централiзованого : : ,: : : '
. загаJIьна характеристика лiцензiата з централiзованого водовiдведенiя (додаток l6);

. розрахунок Ko'пe'ca,.,i; ",fr; ; ; i пр"лочrп", елекlричноТ енергiТ ЛЛЯ фОРМУВаННЯ ТаРИфiВ На

".* iia* : : rТ# i:Ж:fr.| fiffiЦiiидбання електричнот енергiт лля формування тарифiв на

цекгралiзоuчr"Ъодо"iдведення.(додаток 
l 8) ;

. розрахунок компенсаlБ"rр_ зi сплати податкiв та зборiв (долаток 19);

\ * / .ро.рч* У'оккоМпенсацiТвитратнаоплаТУпрачi(лолаток20);
. розрахунок компенсацrт витрат nu p.u..nrffipiu ооо"r* у,нIGЕкп не затверджена); .

7.ЗагальновиробничiнорМипиТоМихВиТратпаJIиВа'тепловоiтаелектричноiенерпtна
202 1 PiK; 

Протокол проведеншl вiдкритого "9l:"": : : : :л(:11y;; : :н: trжЖ;ffi" 
щодо

необхiдностi встановленнJI  тарифiв na ц.rrrраrriзоване водопостачання та/або водовiдведення вtД

13.05.2020.
9. Пiдтверднi матерiали

Наданi документи е

2| .о9.2015 JФ1300.

,Щиректор пiдприемства

Kl8>  травня 2020 року

користування. Наказ вiд

А.В.,Щ,овгань
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fIояснIов алъна записка

щодо необхiдностi встановлення тарифiв I Iа послуги з централiзованого

водопосТачання та цеI rтралiзованого водовiдведення на 2021 piK

' _t_:_

Вiдповiдно до Пор.ядкУ ф"р_ч:: :" тарифiв на центршI lзоване

водопостачання та центрагliзоване водовiдведення, затвердженого постановою

нкрЕкп вiд rо.оз.zоrь шп 
"]Бi, ,i 

"р* едури 
встановлення тарифiв на

центрагriзоване водопостачанlя та водовiдведення, затвердженоi постановою

нкрЕкп вiд z+ ..ilbio N9 з64;кп < < !,нiпроводоканzш) провеДеНi РОЗРаХУНКИ ДJIЯ

встановлення на 202|  pi*  тарифiв на ,riпу., лiЙнзованоТ дiялъностi з

централiзованого водопостачання та ц"п,рiзованого водовiдведення, якi

дозволять своечасно фiнансувЫ,r": : ] _:_1 "Й;; , "iоi| l:yства 
у 202lr ryui 

i

уникнути збиткiв за умови, якщо фактичнi у,оЪ, дiялъностi пiдприемства у 2021'

poui бчлчть вiдповiдати плановим,

комплексний пiдхiд до планування дiяльностi пiдприемства у 202l роui

У зв'язку з тим, що заппанованi для врахування в тарифах на цЪнтрапiзоване

водопосТачаннЯ та центра;riзоване ,. 
вЬдовiдведення витрати будуть

використовуватися також i дпiйадання фiнансового плану пiдприемства HaZO2t

piK, а такоЖ необхiдНiсть розП;;чУ ; ,] i: : : 'y,, дiяльностi адмiнiстративних витрат

з метоЮ iх вклюЧеннЯ до повнОi плано1l1rcобiвартостi кожного вИДу дiяльностt

вiдповiдно до 
 

облiковоi полiтики 1_11| ,u""uu, ',] l: ] uu""" 
ТаРИфiВ На

центрагliзоване водопостачання та центрагtiзоване "одовiлведення .на 
2021 pik

проведене з одночасним плануванljjло"* * :л_:^ 9",оu, 
iнших, KP'Y

чентршriзоване водопостачаl:я та централiзоване водовiдведення, видiв дiяльностt,

якi пiдприсмство планус .дiи.йuu*  у 2О2|  р"чi ' ryrJ:""ННЯМ, 
ЗОКРОМа, НОРМ

ЗаконУ Украiни кПро * оr.роiИ"ии облiк теплЬвоi енергii та водопостачання> >  вiд

22.06.20| 7 Ns2119_'I I I  ," з; ; ; ; у* рuirrи < про житловокомУНШIЪНi ПОСЛУГИ>  ВiД

" 'у; f,'i 
ffiJrlfrI filr,rо"водокана') 

планус вести НаСryПНi ВИДИ ДiЯЛЪНОСТi:

1 . центрагliзоване водопостачання;

З. lЁхнff"J"ЪЪНrrffi* "# i .no* ruu"iu багатоквартирнИХ бУЛИНКiВ За

iндивiдуалъними договорами; Iого водопостачання та

4. прип""."rп" та вiдновпй"" надання послуг центраJI lзоваl

центра.rriзоВаноГоводовiдвеДеннJIабонентам.боржникам;
5. обслугоuу* "" вузлiв комерuiйного облiку води;

6.спiлънеВикорисТаннятехнологiчнихелектриЧнихМереж;
7. надання в оренду нежитлових примlщень;

8. зберiгання обпаднання;

о

9. угриманнrI  ryртожитку,

.Ц,iялънiсть з

використанням

центраrriзованого постачання

uiуrрirъобудинкових систем)

холодноi води,

не планусться у

водовiдведеншI  (з

зв'язку з тим, що



:_2

ЗакономУкраТниuПрожиТЛоВокоМУнаJ]ЬнiпослУги> вiД09.11.20| 7JФ2189VI I I
зазначенi послуги у склалi комунаJIьних послуг не передбаченi.

дбонентське обслуговування споживачiв, розташованих у багатоквартирних

ýудинках, заплановане на 2021 piK з урахуванням очiкувань пiдприсМства на те,

шо, вiдповiдно до Закону УкраТни uПро житловокомунальнi ПОСЛУГИ) ВiД

09.1 1 .2о| 7 N92189VI I I , iндивiдуальнi договори на централiзоване водопостачання

та централiзоване водовiдведення булуть укладенi з yciMa абонентами  фiзичними

та юридичними особами. розташованими у багатоквартирному житловому фонлi.

припинення та_. вiдновлення надання послуг централiзованого водопостачання

та централiзованого водовiдведення абонентамборжникам на 202l pik

заплановане, вихо дячи з потреб та можливостей пiдприсмства.

ВитратИ на обслУговуванНя вузлiВ комершiйного облiку води запланованi для

кiлькостi вузлiв, якi на час планування фактично встановленi на мережах

водопостачання та прийнятi до абонентського облiку.

Щiяльнiсть з встановлення та замiни вузлiв комерrriйного облiку водИ на2021 piK

не плануваJIася, оскiльки планова кiлькiсть вузлiв комершiйного облiку води, якi у

плановому перiолi необхiдно встановити або замiнити, пiдприемством не може

бути прогнозована.

витрати .дiяльностi iз спiльного використання технологiчних електричних

мереж, надання в оренду нежитлових примiшень, зберiгання обладнання на 2021

pik запланованi з урахуванням поточних умов дiяльностi у 2020 роui та збiльшення

окремих витрат вiдповiдно до планових показникiв.

витрати на утримання гуртожитку на 2021 pik запланованi, але пiдприсмством

здiйснюються кроки для передачi гуртожитку з балансу пiдприсмства.

вiдповiдно до обл'iковот полiтики пiдприсмства, iснують наступнi особливостi

врахування у планових витратах лiцензованот дiяльностi з централiзованого

водопосТачаннЯ та центраJI iзованОго водовiдведення загаJIьновиробничих витрат.

Безпосереднi (розполiленi) загаJIьновиробничi витрати пiдроздiлiВ групИ

< водопостачання)) вiдносяться до витрат лiцензованот дiяльностi з

централiзованого водопостачання.

Безпосереднi (розполiленi) загальновиробничi витрати пiлрозлiлiв групи

< водовiдведення)>  вiдносяться до витрат лiцензованот дiяльностi з

централiзованого водовiдведення.

витрати загальновиробничих та допомiжних пiдроздiлiв розподiляються мiж

лiцензованими видами дiяльностi з централiзованого водопостачання та

централiзованого водовiдведення пропорчiйно iх прямим витратам за винятком

того, що витрати дiльницi 1 цехУ КВПтаА вiдносяться виключно до витрат lншо1

дiяльностi, а витрати автотранспортного цеху попередньо розподiляються на три

блоки (na потреби шентралiзованого водопостачання та шентралiзованого

водовiдведення, адмiнiстративних пiлроздiлiв та управлiння < водозбут>  для

потреб лiцензованоi дiяльностi) пропорчiйно фактичному пробiгу на зазначенi

потреби у 20l9 poui.



витрати на збут послуг лiцензованот дiяльностi з централiзованого

водопостачання та центр€lJI iзованого водовiдведення запланованi окремо вiд витрат

на збут послуг iншот дiяльностi i, з урахуванням розподiлених на збут витрат

.автотраНспортногО цеху, розполiЛяютьсЯ мiж видами лiцензованоТ дiяльностi
' 

про.rорчiйно iх виробничiй собiвартостi,

Виробничi, загальновиробничi витрати, витрати на збут та iншi операrriйнi

urrpurr, пов'язанi з iншими, kpiM лiцензована дiяльнiсть з центр€Lпiзованого

водопостачання та чентралiзованого водовiдведення, видами дiяльностi,

запланованi безпосередньо для кожного з цих дiяльностi.

ддмiнiстративнi витрати (з урахуванням розполiлених витрат

автотранспортного цеху), вiдповiдно до облiковот полiтики пiдприсмства,

розшодiЛяютьсЯ мiЖ yciMa видами дiяльностi пропорuiйно Тх виробничiй

ьобiвартостi або cyMi iнших операчiйних витрат (для дiяльностi з утримання

гуртожиТку та надання в оренду нежитлових примiщень),

Структура повноi собiвартостi запланованих на 2О21 piK видiв iншоi дiяльностi

пiдприсмства та схема розполiлу адмiнiстративних витрат пiдприем.ства мiж. yciMa

видами дiяльностi наведена у додатку 1,

результати лiцензованоi дiяльностi з централiзованого водопостачання

та централiзованого водовiдведення
за 2019 piK

протягом 2019 року на пiдприемствi дiяли наведенi у таблиui тарифи на

централiЗоване водопосТu"u""" та централiзоване водовiдведення, затвердженi

вiдповiдними постановами НКРЕКП :

За20l9 piK збиток вiд лiцензованоТ дiяльностi склав 2Iб 821,580 тис. Грн, У

тому числi по централiзованому водопостачанню  102 111,133 тис. грн, по

централiзованому водовiдведенню _ | | 4 ] | 0,44]  тис. грн.

Iнформашiя щодо доходiв, повноТ собiвартостi та фiнансових результатiв вiд

провадження лiцензованих видiв дiяльностi наведена у табличi.

?)

вид дiяльностi
Постанова НКРЕКП,
якою тарrIф введено в

дiю

Термiни лii тарифiв
протяr,ом 20t9 року

Розмiо таrrифу, грн/мJ (без ПДВ)
для спожrtвачiв, якi с

суб'сшалlп
t,осI | одарювання у

сферi

rtектралiзованого
вOдOпостiчання та

воловiлвелення

для спожilвачlв, якl lI c

с суб'скталtш

господарювднна } ,

сферi

ченr,ралiзованого
водопостачання I ,a

воловiлведення

I_[ентрал iзоване

водопостачання

вiд 04.09.20l8 J\b957 01 01 20 9  20.06.20 9 3,34 7зg

вiд l1.06.20l9Л'9l004 2l .06,20 9  21.09.20 9 1ýq 8,40

вiд 17.09.2019 J\Ъ1968 22.09.20 9 _ 31 ,12.20 9 3,8 8 9.| "7

I_{ ентрал iзоване

водовiдведення

вiд 04.09.20l8 } lЪ957 0l 0l 20 9  20.06.20 9 ) ,l9,
4.86

вiд l l .06.20l9 ЛЬ l004 2l .06.20 9  21,09.20 9 2,8з 5,65

вiд l 7.09.20l9 N9l968 22.09.20 9  31.12.20 9 з,09 6,21



Прибуrок (+ )/ збиток (),
Повна собiвартiсть,

l02 l 1 1,1зз612 9з0,29,7510 819,164

lll4 
,l 

| 0,44,|384 826,536270 1l6,089Щеrrграrriзоване

2L682L

о

збитковiсть лiцензованот дiялъностi з централiзованого Водопостачання Та

центра_пiзованого водовiдв"ед."r" у 2о19 роui пояснюетъся декiлькома головними

чинниками: дiсю llротягом 20rЯ року,чрфi",якi були встановленi НКРЕКП ще на

2018 piK i розрахованi на обJо' 
"дiялънЪстi, який значно перевищуе плановi

показники 2019 оо* r, невiдповiднiстю врахованих у тарифах витрат решIьним

потребам nionp"Jr.i; " 

' 
zorg рочi, вилученням НКРЕКП коштiв, пов'язаних з

особливостями виконання iнвестйцiйних програм пiдприемства,

fliючiтарифинапосЛУгизцентралiзованогоВоДопостачаннята
централiзованого водовiдведення

на час пiдготовки пакету документiв для встановлення

дiють тарифи, iнформаuiя щоДо яких наведена у таблиui,

тарифiв ъlа 2021 piK

DnTMi м3 (без

постанова
НКРЕКП, якоlо

тариф введено в

дilо

.Ц,ата t lабрання
чинностi

постановоIо
нкрЕкп

вид дiяльностi

д,о" "по* uчччiв, 
якi с

суб'спами господарювання у
сферi чекгралiзованого

водопост8чання т8

лля споживsчiвr якi яе с

суб'спами господsрювання у

сферi чентршiзованого
водопостlчаяня та

4,зз 10,65
I_\ентралiзоване

водопостачання вiд 04.022020 Ns283 05.02.2020
з,48 7,z0

Щентралiзоване
водовiдведення

о УДiючихЗ05.02.2020ТарифахВр.ахоВанiобсягиреалiзацiiпослУг
централiзованого водопостачання 68 zj0,ss тис. М', центраJI iЗованогО

водо; iдведення 54 518,49 тис, м3,

слiд зазначити, що пiдприсмством 21.05.2019 року, вiдпОВiДН" е лl:YОУ
формування тарифiв на централiзоване водопостачання та центраJI lзоване

водовiдведення, затвердЖеногО по.ru"о"ою НкРЕКП вiд 10,03,2016 Nэ 302, та

проче,чури встановлення тарифiв на _централiзоване 
водопостачання та

водовiдведення, затвердженот посЪановою rп< рЁкп вiд 24,0з,2016 JФ з64, був

поданий до НкРЕКП паке, oo* y* .HTiB для.встановленн] I ! з_01,01,2020 тарифiв на

централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення, аJIе тариф" з

незрозумiлих пiдприемству причин встановленi НКрЕкп лише 04,02,2020, дiя

тарифiв, якi ,rJ iiorroui4u.li поточним умовам дiяльностi пiдгrриемства, не

дозволяе на наJIеЖномУ рlвн1 фiнансувати витрати пiдприсмства та приводить до

збиткiв.
За 1 квартал 2020 рокУ збитоlс вiд лiцензованоТ дiяльносri .* пuдuе 3б 520,9 тис,

грн, З них ценТралiзоваНе водопОстачаннЯ  | 2 46| 14 тис, грн, централiзоване

вЬдовiдведення *  24 05915 тис, грн,
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дналiз рiчного плану лiцензованоi дiяльностi з централiзованого

ВоДопостачаннятаВоДоВiдведенняна2021рiк

, показники виробничот програми пiдприсмства на 2021 pik вiдповiдають

no* u= ."* uNl рiчних балансiв лiцензоъанот дiяльностi з централiзованого

водогtостачання та водовiдведення на2021 piK, що погоджУються НкрЕкп,

реалiзацiя питнот води та послуг водовiдведення щорiчrrо знижу€ться, тому

обсяги подачi води i пропуску стiчних вод через очиснi споруди та обсяги

реалiзашiТ послуг необхiдно np"uoo"r" у вiдповiднiсть до фактичних потреб

пiдпр"urства, без чого уникнути збиткiв неможливо,

I ! е н mр a,l iз о в ан е в о d о по с mоч ан ня

подачу води на MicTo плану€ться здiйснювати за рахунок виробництва водИ

власними потужностями Кайдацькоi та Ломовськот насоснофiльтрувальних

станцiй Кп < щнiпроводоканал)) та закупiвлi питноi води у iнших виробникiв:  Кп

щнiпропетровськоi облuсrоi рали < дупьський водовiд> , Дт "укратнська залiзниця"

(Фiлiя ''I _\eHTp булiвельномонтажних робiт та експлуаташiт булiвель i сп9рI4_

Ьиробн"чии пiлроздiл "Щнiпровське територiальне управлiНня") та пАТ "дтЕК

Щнiпроен'о'о',.' 
пп пiqного tHoT дiяльностi з rдентралiзованогоВiдповiдно до рiчного плану лlцензовано1 дlяльнос,I ,1 з цЕtt,р* ,: ,л:":

водопостачаннi та водовiдведення обсяг подачi питноТ водИ в мережУ у 202l роui

становить 10з Og,7,64 тис. м3, з яких вода власного виробниuтва 
72239,34 тис, м3

(70,17о), покупна вода  30 858,30 тис, м3 (29,9% ),

Iнформаrriя шодо загаJrьних обсягiв та структури подачl питно1_1т, за

планом на 2О2|  piK, вiдгrовiдних показникiв, врахованих у дiючих з 05,02,2020

тарифах, встановлених постановою НКРЕКП вiд о4.о2,2020 J,fs283, та фактичних

даних за2019 piK наведена у табличi,

Складовi подачi води
План на 2021 piK

Враховано в дiючих з

05.02.2020 тарифах,
BcTaI loB.пel{ llx I | ocтaHoBoIo

t l кРЕкП вiл 0{ .02.2020,Yе283

Факт за 2019 piK

тис.м о//о тис.м] о/
/о тис.м

о/
,/ о

Виробничтво власними

насоснофiльтрувальни м и

станцiяьtи

,7) )1g з4 70,1

,oq

,7| ,766.зб
68.3 12 240,| 2 70, l

зз 329.20 3| ,,7 30 846. l 2 ?qq
покчпна вода 30 858,30

Усього подача питноl

води
l03 097,64 l00,0 105 095,56 100,0 103 086,24 l00,0

як видно з наведенот iнформацii, У планi rla 2021 pik передбачена зага_пьна

подача питноТ водИ на 1 997.92тис. м'(1,9olo) нижче за обсяги, BpaxoBaнi у чинних

тарифах, що пов'язано iз приведенням планових обсягiв виробничтва та реалiзаrrii

"й"'у 
2О21 porri у вiдповiднiсть з фактичними обсягами за2019 piK,

Покупна вода у планi Ha2021piK врахована на piBHi фактичних обсягiв 2019

року.
планом на 2о21 pik передбачена загаJIьна реалiзацiя послуг централlзованого

водопосТачаннЯ у обсязi бт j6+ ,s0 тис, мЗ, з них 4 585,89 тис. мЗ споживачам, якi е
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господарювання у сферi централiзованого водопостачання та

l

,627'78,61 тис. м3  iншим споживачам.

чецтралiзованого водопостачання за планом на 202l piK, вiдповiдних показникiв,

* р* Ь"urих у лiючих з о5,02,2о20 тарифаi,, ,.ruповлених постановою НКРЕКП вiд

04.02.2020 N9283, та фактичних даних за2019 piK наведена у таблишi.

Реалiзацiя послуг

централiзованого 
_.

водопостачання

План на 2021 piK

Враховано в дiючих з

05.02.2020 тарифах,
встановленllх постановоlо

нкРЕкП вiд 04.02,2020 JФ28]

Факт за 2019 piK

тис.мЗ
о// о тис.м] % тис.м] о/

/ о

Споживачам, якi с суб'сктами
господарювання у сферах

чентрал iзованого
водопостачання/водовiдведення

4 585.89 6,8 4 558,09 6,6 4 2| 4.5з 6,5

[ ншим споживачам 62,7,78,6| 9з.2 641,72,46 9з,4 60 858.31 q1 ý

усього пеалiзацiя 67 зб4.50 l00,0 б8 730.55 l00,0 65 072,84 l00.0

Як видно з навй;ноТ iнформацiТ, у планi на 202l piK передбачениЙ обсяГ

реалiзацiт послуг централiзованого водопостачання На 3,5о/о бiльший зА фактичFIий

обсяг реалiзачiТ у 2019 рошi.
BpaxoBaHlцентралlзованогообсяги реалiзачiт послуг централlзованого водопостачання, BpaxoBaHl у

чинних з о5.о22020 тарифах, с завищеними i не вiдповiдають фактичним обсягам

реалiзачiI .

l|  енmр алiз о в ан е в о d о в id в ed е н ня

очистка стiчних вод здiйсню€ться тiльки власними станцiями пlдпри€мства:

лiвобережною, I_{ ентральною, Пiвденною станцiями аерацiт та очисними

спорудами по вул. КiнноспортивнiЙ, l01.

вiдповiдно до рiчного шлану лiцензованот дiяльностi з централiзованого

) водопостачання та водовiдведення плановий обсяг пропуску стiчних вод через

очиснi споруди у.2021 рочi становить 67 291,58 тис. м3. У дiючих з 05.02.2020

тарифах 
"u 

ч."rрйirоuu"*  водовiдведення пропуск стiчних вод складас 69 l46,53

тис. м3; факт за2019 piK становить 67 291,58 тис. м3.

Планом на 2О21 piK передбачена загаJIьна реалiзацiя послуг шентралiзованогО

водовiдведення у обсязi 52376,68 тис. м3, з них 2658,68 тис. м3 споживачам, якi с

суб'ектами господарювання у сферi централiзованого водопостачання та

водовiдведення, 49 7| 8,00 тис, м3  iншим споживачам.

Iнформашiя щодо обсягiв та структури реалiзачiт послуг централiзованого

водовiдведення за планом на 202|  piK, вiдповiдних показникiв, враХоВаНИХ У

дiлочих з 05.02.2020 тарифах, встановлених постановою НКРЕКП вiд 04.02.2020

Ns283, та фактичних даних за2019 piK наведена у таблицi.



l Реалiзацiя послуг] .i централiзованого
i ,одовiдведення

Плап на 2021

.ис.м]  l

piK

т

Враховано в дiючих з

05.02.2020 тарифах,
встановлеll lix постаtlовоlо

НКРЕКП вiл 04.0?.2020 J{ g283

Факт за 2019 piK

тис.м3 % тис,мЗ

z 449,2,7

%

4.8

':
Cno* "uuuuM, якi е суб'сктами

господарювання у сферах

чентралiзованого
водопостачанцЕЦ)Lо Jiдв9д9Едд

2 658,68

49 ?lsд

5,1

949

2,1зз,48 ýо

5l 845,01 95,0 48 404,08 95,2

54 578,49 l00,0 50 853,35 l00"0

Усього реалlзацrя 52 376,68 l00,0

)

як видно з наведенот iнформашiт, у план i на 2021 pik передбачений обсяг

реалiзацiт послуг централiзованого вОДОПОСТаЧаННЯ На |  5zЗ'З3 ТИС. М3 (3'0% )

бiльший за фактичний обсяг реалiзацiТ у 29t9 poui, 
_ _л_:ЁплtrАuuс рпя'.пRан

обсяги реалiзачiт послуг центраJI iзованого водовiдведення, врахован1 у

чинних з О5.О2.2020 тарифах, с .u""* Ё""ми i не вiдповiдають фактичним обсягам

реалiзачiТ.

ПiдхiдДопланУВанняВитратНаzоL:.рiкзВрахУВанняМiндексУ
споживчих цiн та iндексiв цiн виробникiв промисловоi продукцii

Зметою"",пu.,..няобсяryВиТраТ,якiврахоВУюТЬс.Я"рi:У1{ "11i: :У:9"""
послуги централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення на

2o2| pik i не повиннi бути меншими за необхiднi пiдприсмству Показники, а Також

враховуючи норми Порялку ф"| у] j i: : , тарифiв на чентралiзоване

водопостачання та централlзоване водовiдведення, затвердженого постановою

нкрЕкп вiд 10.0з.2016 Jft зо2, пiдприсмством ВИКОРИСТаНi ПРОГНОЗНi iНДеКС

споживЧих цiН (у cepeirцboмY до попеРедньогО року) Ъu iндепс цiн виробникiв

промислоuоТ пролу* цiТ (lруд* ь до грудня попереднього року),

постановою кму Bii zq.оз .2020 Jrгs25З uПро ВнесеНня змiн До ПосТаНоВИ

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15 травНя 20rq р. ] ,I s555) c* acoBa'i прогнознi

показник и на2О212О22роки та змiненi прогнознi показники на 2020 piK,

з урахуванням зазначеного, пiдприсмством_використанi:

1. при ,,ланування фонл}  опй" прашi на 2021Ъi*  _ iнцекс споживчих цiн (у

середньому до попереднього року), встаноuп,"!{ й кму на 2020 piK у розмiрi

10618ОЛ, який звстосовано:

о до розмiру прожиткового MiHiMyMy, встановленого Законом УкраТни вiд

14.1i.2019 } I9294Iх пПро Щержавний бюджет УкраТни на 2020 piK>  для

застосування з 01. | 220)0 Q2,70 грн на мiсяць) i2 2]О грн на мiсяць *

106,8Й1100 =  2 424136 грн на мiсяць);  
_ .,лл.,л,, \ / ,.nqTT

о до розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати, встановленого Законом УкраТни вtл

14.11.2019 Jrfs294IX ..П| Ь !,ержавний бюджет УкраТни на 2020 piK> , для

застосування з 01.01 .zoio (4 12З грн на мiсяць *  106,8% /100 = 5 
044 грн на

мiсяць);  . :  __ ^ __л^ Ё.,,,,,.i_ пlл.\ т\ i{ тr(

2. при планування окремих статей витрат _ iндекс uiH виробникiв промисловоl

пролукчiт, встановлений кму на2о20 piK у розмiрi l| 2,0o/o,



загальний iндекс цiн виробникiв промисловоi пролУкцiТ, ЯКИЙ ЗаСТОСОВУ€ТЬСЯ У

розрахунках витрат на2021 piK, складае | l3,42o/o iрозраховусться за формулою:

(1+ ( 1 12,0100)/100* 7/12)* ( 1+ (l 12,0100)/100*  l/ 2):

:1,07*  1,06:1,13 42 або l| 3,42o/o.

Плановi витратИ на 202: l piK беЗ застосуВання iндексiв цiн виробникiв

пром исловоi продукцii визначенi :

1, на piBHi витрат за кошторисами, наданими вiддiлом капiтальних вкладень за

статтями витрат:

о< РемонТ булiвелЬ, споруД, мереЖ пiдряднИм способом));

о< < ремонт машин i механiзмiв спецiалiзованими пiдприемствами);

о< послуги з озеленення територiй та утримання зелених насаджень));

2. на piBHi витрат на матерiали У поточних цiнах, якi планусться використати

дiльницео , р.rонту примiuдень та цехом з ремонту обладнання та покрiвель за

статтею витрат < Матерiали на ремонти, KpiM ППР> ;

з. piBHi витрат, що облiКовуютьсЯ станоМ на 01.03.2020 на рахунку 39 < Витрати

майбутнiх перiодiв)), У частинi, яка мае бути включена до витрат протягом 2021

року;
4, на piBHi витрат за статтею витрат < Матерiа;rи для ППР Та ДЛЯ ЛiКВiДаЦiТ

пошкодЖень)), визначеНими за aрuбiпurи плановопопереджуваJIьних peMoHTiB,

затвердЖениХ на 2020 piK, за цiнами ocTaHHix закупlвель матерlалlв,

вiдображених у системi lС:УВП;
5. на piBHi витрат на податки за ставками, що дiють станом на 01.0З.2020;

6. на piBHi фактичних витрат за 2019 piK за статтею вцтрат < Компенсацiя

пенсiйному фонлу Укратни пiльгових пенсiй> ,
'/ . на piBHi розрахункових значень за гIлановими показниками за статтею витрат

< Внески на регулювання)).

обгрунтування запланованих на 202l pik витрат за кожною статтею витрат

наводить ся у матерiалах, що додаються до заяви про встановленнЯ тарифiв на

централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдВеденнЯ Ha202l piK.

Порiвняння заплановано: i на ZOZL piK структури тарифiв на послуги

централiзованого водопостачання та централiзованого водовiдведення 3

вiдповiДнимИ показнИкамИ дiючих з 05.02.2020 року тарифiв,

встаноВлених постановою нкрЕкП вiд 04.02 .zo2o Ns2B3, та фактичними
показниками за 2019 piK

повна планова собiвартiсть послуг лiцензованот дiяльностi з

централiзованого водопостuчu"п, та центраJriзованого водовiДведеннЯ на 2021 piK

.ппuдu. l зз2857,203 тис. грн ( з них шентралiзоване водопостачання 860 323,08б

тис. грн' uентралiзоване водовiдведення 472 534,,117 тис. грн).



Додаток 2
до [ lорщу Еiщоryвання
4яmачних вrrJит на копiюмям (сканування )
бо друк документiв, цо намФься

Отримувач:

Код С!РПОУ:

Розрахунковий рахунок:

Банк отримувача:

Код банку:

ГIлатник:

Усього д0 сплати зЛЩВ: mрu

Застугrник директора пiдприе
з фi HaHcoвoeкoI loMlI .IHиx питан

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИСМСТВО,,ДНIПРОВОДОКАНАЛ,,
днIпровськоi мIськоi рАди
вул. Троiцька,21Д, м. .Щнiпро, 49101

0з34 1 305

t]A8 1 35 1 005000002б004427 l 1 1 500

Ат "укрсиББАнк,,

35 l005

ГО Платформа Громалський контроль

рАхунок м 1s
вiл <  19 >  березня 2021 року

muсячi u,tiсmь zpH. 42 коп,

Г.I . Григорко

Найменуванttя

Виr,рати на
копitоваrtttя

1 cKat tyBaH ня )

l сторiнки. грн.

кiлькiсть
cTopiHoK

Сума (без ПЩВ)
грн.

вiдшкодування фактич Hl.tx витрат на копiювання
(сканyваtlttя) або лрук копiй локументiв, що надаються за
загIитом на iнформачiю, розпорядником якого с
КП < .Г{ нiпроводоканал)

4,54 6242 28 зз8,68

х х

Витрати. пов'язанi з наданням вiдповiдей за заllитами на
iнформашiю, з використанням послуг поцlтового зв'язку х х

Разом без ПДВ: х х 28 зз8,68

пдв 20% х х 5 667,74

ВсLого: х х 34 006,42

{ б 
u"о* цц

i* * oo* oo\ ,!l"\ xin
ь / i

l,,ý
l.* . озъцХý} '

Бухга.тrтер Л.В.Костенко


