
Погоджено:

Заступник міськог/голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

І.В. Волошин

П Р О Т О К О Л

відкритого обговорення питання щодо необхідності встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення, тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) та схвалення інвестиційної програми Комунальному 

підприємству «Черкаспводоканал» Черкаської міської ради на 2019 рік

м. Черкаси 11.05.2018

Відкрите обговорення проведено за адресою: м. Черкаси, вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, о 15:00.

Присутні:

Овчаренко С.В. -  директор КП «Черкасиводоканал»;
Вербівський П.П. -  начальник житлово-експлуатаційного відділу Департаменту житлово 

комунального комплексу Черкаської міської ради;
Лісковець С.В. -  заступник директора КП «Черкасиводоканал»;
Гапич С.В. -  начальник виробничо-технічного відділу КП «Черкасиводоканал».

Крім того, присутні мешканці міста Черкаси -  34 особи.

Порядок денний:

1. Відкрите обговорення питання щодо необхідності встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення, тарифів на послуги з централізованого 
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 
Комунальному підприємству «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради на 2019 рік.

2. Відкрите обговорення питання щодо схвалення інвестиційної програми 
Комунального підприємства «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради на 2019 рік.

Слухали:

Овчаренка С.В.

Відкрив обговорення та повідомив, що відповідно до положень Постанов 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 10.03.2016 № 302 «Про затвердження порядку формування тарифів 
на централізоване водопостачання та водовідведення» та від 10.03.2016 № 303 «Про 
затвердження порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання



2

холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)», 
комунальним підприємством «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради проведено 
розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення і тарифів на 
послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік.

Також, відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.09.2017 № 1131 «Про 
затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 
суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення», 
розроблена Інвестиційна програма Комунального підприємства «Черкасиводоканал» 
Черкаської міської ради на 2019 рік.

На виконання вимог п. 2.1 постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.06.2017 № 866 «Про 
затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 
повідомлення та обґрунтування щодо необхідності зміни тарифів були розміщені на 
офіційному веб-сайті підприємства з метою доведення інформації до споживачів для 
одержання зауважень і пропозицій.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, приймались до 11 травня 2018 року, однак жодних не надійшло.

Заявок для участі у відкритому обговоренні від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань не надходило.

1. Лісковець С.В. щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та 
схвалення інвестиційної програми для комунального підприємства «Черкасиводоканал» 
Черкаської міської ради на 2019 рік, з відповідними обґрунтуваннями.

Порівняно з тарифами, які діють з 01 квітня 2018 року, рівень тарифів на комунальні 
послуги на 2019 рік збільшено, що обґрунтовується збільшенням їх складових, зокрема 
витрат на:

- електроенергію на 10,5%;
- реагенти на 21,4%;

оплату праці, пов’язаних зі зростанням прожиткового мінімуму на 9% з 01.01.2019, 
13,3% з 01.07.2019 та 17,7% з 01.12.2019 і мінімальної заробітної плати на 30,4%; 
паливно-мастильні матеріали на 10%; 
рентну плату за спеціальне використання води на 263,1%;

- технічне обслуговування підкачуючих насосів на 23,5%;
- з 2019 року підприємство починає сплату основної суми субкредиту в рамках 

спільного з МБРР проекту "Розвиток міської інфраструктури-2", очікувана сума до 
сплати у 2019 році становить 25,2 млн. грн, що збільшує діючі тарифи на 12,1%.
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З урахуванням змін до встановлення пропонується наступний рівень тарифів:

грн. без ПДВ/м3
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення

централізоване водопостачання діючі з 01.04.2018 плановані на 2019 рік

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення 3,13 4,42

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення 6,38 9,32

централізоване водовідведення діючі з 01.04.2018 плановані на 2019 рік
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення 3,13 4,11
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення 5,54 7,14

Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем)

діючі з 01.04.2018 плановані на 2019 рік

послуга з централізованого постачання холодної води 6,82 9,87

послуга з централізованого водовідведення 5,89 7,58

2. Гапича С.В.
Зазначив що планується загальний обсяг фінансування Інвестиційної програми 

підприємства на 2019 рік на суму 62 123,8 тис. грн. (без урахування ПДВ), у т.ч.:

1. На заходи з водопостачання 38129,5 тис.грн. (з них 8 866,3 тис.грн. - 
амортизаційні відрахування, 29 263,2 тис.грн. -  виробничі інвестиції з прибутку), на наступні 
об’єкти:

Реконструкція водопровідної мережі по вул. Чигиринській від вул. Пацаєва до 
залізничного переїзду в м. Черкаси;

Реконструкція резервуару чистої води об'ємом 10000 мЗ на насосній станції III 
підйому в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області

виконання кредитних зобов’язань за проектами з МБРР.

2. На заходи з водовідведення 23 994,3 тис.грн. (з них 5 880,7 тис.грн. - амортизаційні 
відрахування, 18 113,6 тис.грн. -  виробничі інвестиції з прибутку), на наступні об’єкти:

- Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Сумгаїтській від вул. Квіткової і до
вул. Корольова в м. Черкаси;

- Реконструкція дільниці головного каналізаційного колектору по проспекту Хіміків
від вул. Громова (Максима Залізняка) до вул. Р.Люксембург (Самійла Кішки) в
м.Черкаси

- виконання кредитних зобов’язань за проектами з МБРР.

Вербівського П.П.

Підтримав необхідність встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення, тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води,
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водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та схвалення інвестиційної 
програми Комунальному підприємству «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради на 2019 
рік на зазначеному в протоколі рівні.

Вирішили:

1. Відкрите обговорення питання щодо необхідності встановлення тарифів на 
комунальні послуги та схвалення інвестиційної програми для КП «Черкасиводоканал» 
відбулось на засадах гласності та відкритості.

2. Погодитися без зауважень з необхідністю встановлення тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та 
схвалення інвестиційної програми для комунального підприємства «Черкасиводоканал» 
Черкаської міської ради на 2019 рік на зазначеному в протоколі рівні.

Директор
КП «Черкасиводоканал»

Начальник житлово-експлуатаційного 
відділу Департаменту житлово -  
комунального комплексу 
Черкаської міської ради

Заступник директора 
КП «Черкасиводоканал»

Начальник виробничо-технічного 
відділу КП «Черкасиводоканал»


