
КП «Водоканал» інформує, що з 12.09.2018 набирають чинності постанови 

НКРЕКП від 04.09.2018 №957, 958 щодо встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) 

 

 

Сьогодні офіційно опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» за №169 постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП), від 04.09.2018 №957, 958 щодо встановлення тарифів 

на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем). 

Постанови набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в 

офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр». 

Таким чином, з 12.09.2018 набирають чинності наступні тарифи для 

КП «Водоканал» (м. Запоріжжя): 

 

   На централізоване водопостачання та водовідведення 

Споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

на централізоване водопостачання – 3,228 грн за 1 куб. м (з ПДВ); 

на централізоване водовідведення – 2,76 грн за 1 куб. м (з ПДВ). 

Споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

на централізоване водопостачання – 9,18 грн за 1 куб. м (з ПДВ); 

на централізоване водовідведення – 5,616 грн за 1 куб. м (з ПДВ). 

 

На послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) 

– на послугу з централізованого постачання  

     холодної води        - 9,948 грн за 1 куб.м (з ПДВ); 

– на послугу з централізованого водовідведення  - 6,072 грн за 1 куб. м (з ПДВ). 

 

На збільшення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 

централізоване постачання холодної води та водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) вплинули наступні чинники: зростання витрат на оплату 

праці згідно до вимог законодавства; витрат з електричної енергії за рахунок зростання 

вартості; витрат на реагенти через погіршення якості води та підвищення вартості; 

витрат на сплату податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових 

платежів у зв’язку із внесеними змінами до Податкового кодексу України. 
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