
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір КП «Водоканал» здійснити зміну тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення 
 

На виконання постанови НКРЕКП від 30.06.2017 №866 «Про затвердження 

Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП» 

КП «Водоканал» інформує про намір здійснити зміну тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення з 01.01.2019 року.  
 

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

для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення  

централізоване водопостачання – 3,924 грн/м. куб; 

централізоване водовідведення –  3,648 грн/ м. куб. 

для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення   

централізоване водопостачання – 12,276 грн/м. куб; 

централізоване водовідведення –  7,14 грн/ м. куб. 
 

Розрахунки тарифів здійснено на виконання Порядку формування тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 10 березня 2016 року №302 (далі - Порядок) та згідно постанови 

НКРЕКП від 24 березня 2016 року №364 «Про затвердження Процедури встановлення 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення». 

Відповідно до пункту 1.9 Порядку ліцензіат подає НКРЕКП в строк до 01 червня 

кожного року заяву та розрахунки тарифів. 
  
Структура середньозважених тарифів наведена у таблиці. 

грн/м.куб. 

Плановані витрати за елементами 
Централізоване 

водопостачання 

Централізоване 

водовідведення 

1. Матеріальні витрати (реагенти, електроенергія, 

ПММ, газ, опалення та ін.) 
3,078 1,922 

2. Витрати на оплату праці 3,666 2,517 

3. Єдиний соціальний внесок 0,807 0,554 

4. Амортизаційні відрахування 0,387 0,367 

5. Фінансові витрати - - 

6. Інші витрати  0,81 0,268 

Усього витрат повної собівартості 8,748 5,628 

Планований прибуток 1,006 0,263 

Податок на прибуток 0,181 0,047 

Середньозважений тариф (без ПДВ) 9,94 5,94 

Податок на додану вартість (20%) 1,988 1,188 

Середньозважений тариф (з ПДВ) 11,928 7,128 

Обґрунтування причин зміни тарифів 

Діючі на цей час тарифи на послуги КП «Водоканал» встановлені постановою 

НКРЕКП від 28.12.2017р. №1575 «Про внесення змін до постанови Національної 



комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» з 25 січня 2018 року у наступних розмірах (з 

урахуванням податку на додану вартість): 

для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення  

централізоване водопостачання – 3,12 грн/м. куб; 

централізоване водовідведення –  2,892 грн/ м. куб. 

для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення   

централізоване водопостачання – 8,28 грн/м. куб; 

централізоване водовідведення –  5,292 грн/ м. куб. 

КП «Водоканал» здійснило розрахунки економічно обґрунтованих витрат на 

централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік. 

Основними причинами зростання тарифів є: 

 зростання витрат на оплату праці та ЄСВ в основному у зв’язку з 

застосовуванням прожиткового мінімуму на рівні 01.12.2018 – 1 921 грн. 

протягом усього року,  

 зростання витрат на ремонти в основному за рахунок збільшення витрат на 

заміну мереж;  

 включення до тарифів чистого прибутку та відповідно витрат з податку на 

прибуток на фінансування заходів, передбачених проектом Інвестиційної 

програми КП «Водоканал» на 2019 рік та інше. 

Таким чином, проектні тарифи на послуги з: 

централізованого водопостачання – для споживачів, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення зростуть 

на 0,804 грн./м
3
 з ПДВ, для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення – на 3,996 грн./м
3
 з ПДВ  

централізованого водовідведення – для споживачів, які є суб’єктами 

господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення зростуть 

на 0,756 грн./м
3
 з ПДВ, для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення –  на 1,848 грн./м
3
 з ПДВ. 

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня 

публікації цього повідомлення на офіційному сайті КП «Водоканал» за адресою: 

вул. Святого Миколая, 61, м.Запоріжжя, 69002, е-mail: info@vodokanal.zp.ua. 

За більш детальною інформацією звертайтеся до офіційного сайту підприємства. 

mailto:vododnepr@gmail.com

