
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про намір КП «Водоканал» здійснити зміну тарифів на  

послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення  

(з використанням внутрішньобудинкових систем) 
 

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження Порядку 

доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру 

цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування 

відповідної позиції територіальних громад» та постанови НКРЕКП від 30.06.2017 №866 

«Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 

НКРЕКП» КП «Водоканал» інформує про намір здійснити коригування тарифів на 

послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем).  

Розмір проектних тарифів складає (з урахуванням податку на додану вартість): 

централізоване постачання холодної води (з використанням  

внутрішньобудинкових систем)      – 10,572 грн/м. куб; 

централізоване водовідведення (з використанням  

внутрішньобудинкових систем)      – 6,744 грн/м. куб. 
 

Розрахунки тарифів здійснено на виконання Порядку формування тарифів на 

послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 

року №303 та відповідно Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових 

систем), затвердженої постановою НКРЕКП від 15 січня 2015 року №13.  
 

Структура тарифів наведена у таблиці 

грн/м.куб. 

Плановані витрати за елементами 

Централізоване 

постачання холодної 

води (з використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) 

Централізоване 

водовідведення 

(з використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) 

1. Матеріальні витрати (собівартість 

централізованого водопостачання, 

водовідведення, електроенергія, ПММ, опалення 

та ін.) 

8,186 5,232 

2. Витрати на оплату праці 0,43 0,275 

3. Єдиний соціальний внесок 0,095 0,06 

4. Амортизаційні відрахування 0 0 

5. Фінансові витрати 0 0 

6. Інші витрати  0,099 0,059 

Усього витрат повної собівартості 8,81 5,626 

Планований прибуток 0 - 

Сума вилучення витрат на податки та збори  -0,003 

Тариф (без ПДВ) 8,81 5,62 

Податок на додану вартість (20%) 1,762 1,124 

Тариф (з ПДВ) 10,572 6,744 



Обґрунтування причин зміни тарифів 

Діючі на цей час тарифи встановлені постановою НКРЕКП від 28.12.2017р. № 1576 з 

25.01.2018р. у наступному розмірі (з урахуванням податку на додану вартість): 

– на послугу з централізованого 

     постачання холодної води     – 8,916 грн за 1 куб.м; 

–   на послугу з централізованого водовідведення – 5,70 грн за 1 куб.м. 

Розрахунки тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) виконано у зв’язку з 

наміром коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 

(зростання на 18%), зростання витрат на оплату праці у зв’язку зі змінами у Галузевій 

угоді (підвищення коефіцієнту співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1-

го розряду за видами робіт та підвищення галузевого коефіцієнту до 140% замість раніше 

діючого 120%) та ін. 

Таким чином, проектні тарифи на послуги зростуть: 

– централізоване постачання холодної води (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)  – на 1,656 грн за 1 куб.м. з ПДВ; 

–  централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 

- на 1,044 грн за 1 куб.м. з ПДВ. 

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації 

цього повідомлення за адресою: вул. Святого Миколая, 61, м.Запоріжжя, 69002, е-mail: 

info@vodokanal.zp.ua та запрошуємо 5 травня 2018 року на відкрите обговорення 

(відкрите слухання) щодо зміни тарифів, яке відбудеться за адресою вул. Святого 

Миколая, 61 (зал засідань) в 10:00. 

Заяву щодо участі в відкритому обговоренні надавати на електрону адресу та в 

паперовому вигляді до приймальні підприємства. 
 

mailto:vododnepr@gmail.com

