
 

Про наміри встановлення нових тарифів на водопостачання та водовідведення. 

Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства» Горішньоплавнівської міської ради» доводить до відома споживачів , що за 

результатами П’ятого засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента 

України Петра Порошенка та прозорого і публічного обговорення проектів рішень, що 

мають ознаки регуляторних актів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, Постановою НКРЕКП  № 307 від 22.03.2017 

року затвердила ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері 

теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення.  

Вище зазначена постанова опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» за 18 травня 2017 

року, згідно якої, з метою децентралізації повноважень, місцеві органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування будуть ліцензувати та встановлювати тарифи у сфері 

водопостачання та водовідведення у разі, якщо: 

сукупна чисельність населення на території провадження ліцензованої 

діяльності менше 100000 осіб. 

Таким чином, з 19.05.2017 року комунальне підприємство «Виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» не є 

ліцензіатом НКРЕКП. Встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення; централізоване постачання холодної води та водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем), згідно ст.7 ЗУ «Про житлово-комунальні 

послуги» належить до повноважень органів місцевого самоврядування.  

КП ВУВКГ звернулось до міського голови розглянути та встановити  на засіданні 

виконавчого комітету тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, 

централізоване постачання холодної води та водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем).  

Структура проекту тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (для 

бюджетних організацій та інших споживачів)       

           в грн на 1м3 

Елементи витрат Централізоване  

водопостачання 

(ЦВП) 

Централізоване   

водовідведення 

(ЦВВ) 

Матеріальні витрати 2,97 2,44 

в.т.ч. електроенергія 0,96 1,,48 

Оплата праці 3,23 4,78 

Єдиний внесок 0,71 1,05 

Амортизація  0,54 1,26 

Інші витрати 0,21 0,2 

Планова собівартість 7,67 9,74 

Плановий прибуток 25% для бюджетних 

організацій та інших споживачів 

1,92 2,44 

Тариф без ПДВ 9,59 12,18 

ПДВ 20% 1,92 2,44 

Тариф з ПДВ 11,51 14,62 



 

Структура проекту тарифів на централізоване постачання холодної води та 

водовідведення (для населення) 

           в грн на 1м3 

Елементи витрат Централізоване  

постачання 

холодної води 

Централізоване   

водовідведення 

Планова собівартість (цвп та цвв) 7,67 9,74 

Витрати на збут (обслуговування населення): 0,56 0,71 

Оплата праці 0,38 0,48 

Єдиний внесок 0,08 0,11 

Послуги банків та інших установ з роботи з 

абонентами 

0,06 0,08 

Інші витрати 0,04 0,04 

Тариф без ПДВ 8,23 10,45 

ПДВ 20% 1,65 2,09 

Тариф з ПДВ 9,88 12,54 

 

До витрат на збут віднесені витрати, пов’язані виключно з діяльністю підприємства, як 

виконавця послуг після точки розподілу (зріз зовнішньої сторони стіни будинку). Виключені 

витрати на обслуговування індивідуальних лічильників, зв’язку з введенням в дію ЗУ «Про 

комерційний облік….»  

Основними причинами зміни тарифів є:  

- Невідповідність діючих тарифів фактичним витратам на виробництво послуг. За 

результатами роботи за півріччя 2017 року відшкодування витрат складає з 

водопостачання 95,0%, водовідведення – 87,5% 

- Тенденція до зменшення обсягів  реалізації послуг водопостачання на 1,8%, 

водовідведення на 17,4% , в зв’язку з чим залишилася невідшкодованими не в 

повному обсязі постійні витрати, що в собівартості складають 70,0% . 

З метою приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня, складові собівартості 

збільшуються наступним чином (в грн на 1м3):  

  Діючий 

тариф 

(ЦВП) 

Плановий 

тариф 

(ЦВП) 

% Діючий 

тариф 

(ЦВВ) 

Плановий 

тариф 

(ЦВВ) 

% 

 Реалізація, 

тисм3 

3992,29 3919,6 -1,8 3473,6 2868,13 - 17,4 

 Мат.витрати 

Вт.ч. 

електроенергія 

2,29 

 

0,83 

2,97 

 

0,96 

29,7 

 

15,7 

1,75 

 

1,24 

2,4 

 

1,48 

39,4 

 

19,4 



 Оплата праці 2,95 3,23 9,5 3,37 4,78 41,8 

 Єдиний 

внесок, 22% 

0,65 0,71 9,2 0,74 1,05 41,9 

 амортизація 0,29 0,54 86,2 0,42 1,26 200,0 

 інші 0,28 0,21 -25,0 0,18 0,2 11,1 

 Собівартість 6,46 7,67 18,7 6,47 9,74 50,5 

 

Збільшення прогнозних тарифів до діючих наступне: 

Вид послуги Централізоване 

водопостачання та 

водовідведення для(для 

бюджетних організацій та 

інших споживачів)   

Централізоване постачання холодної 

води та водовідведення  (з 

використанням 

внутрішньобудинкових систем) (для 

населення) 

Грн/м3 з ПДВ % Грн/м3 з ПДВ % 

Водопостачання 7,75 11,51 48,5 8,65 9,88 14,2 

Водовідведення 7,76 14,62 88,4 8,66 12,54 44,8 

 

Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: м.Горішні Плавні, вул. 

Портова, 27, e-mail office@voda.pl.ua 


