
Станом на 25.05.2020 р.  

 

Комунальним підприємством «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради 

подано розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення на 2021 рік 

 

Відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

10.03.2016 № 302, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19.04.2016 за № 

593/28723, ліцензіат подає НКРЕКП кожного року для розгляду та встановлення 

розрахунки тарифів на наступний рік.  

На виконання вимог вказаного Порядку, КП "Черкасиводоканал" подано 

державному регулятору розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення.  

Детальніше з поданими розрахунками можна ознайомитися в додатку 1. 

Введення в дію тарифів планується з 01.01.2021.  

Рівень тарифів буде визначено після розгляду Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг згідно процедури.  



Додаток 1 

 

КП «Черкасиводоканал» подано розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення на 2021 рік 

Тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, сформовані 

відповідно до «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення», затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 № 302. 

В розрахунках тарифів враховано зростання цін на матеріальні та трудові ресурси, 

енергоносії, податки та збори, послуги сторонніх організацій, а також сплату основних сум 

субкредитів МБРР. 

 З моменту розрахунку встановлених НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання 

та централізоване водовідведення, що діють на сьогодні, відбулося зростання складових 

собівартості тарифів, зокрема: 

 Назва 

 

Ціни та витрати у 

встановленому 

НКРЕКП тарифі, 

без ПДВ 

Діючі 

(очікувані) ціни 

та витрати,  

без ПДВ 

Відхилення 

  

Реагенти, грн./т:       

Хлор  32 154,1 33 084,6 102,3% 

коагулянт Pro Aqua 13 944,1 14 347,6 102,9% 

коагулянт Полвак 13 944,1 14 347,6 102,9% 

Амопол 12 033,5 23 818,2 197,9% 

флокулянт 146 973,3 151 226,6 102,3% 

Підкачка води сторонніми організаціями, тис.грн 15 519,9 16 772,5 108,1% 

Прожитковий мінімум, грн 

2 102 – з 01.01.2020 

2 197 – з 01.07.2020 

2 270 – з 01.12.2020 

2 424 – 

очікувано на 

2021 рік 

112,4% 

 

Мінімальна заробітна плата, грн 4 723 5 044 106,8% 

Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 

(ремонти) в складі прямих витрат, тис.грн 2 644,5 2 891,0 109,3% 

Сплата основної суми субкредиту 

(в рамках спільного з МБРР проекту "Розвиток міської 

інфраструктури"), тис.грн 22 580,0 24 670,7 109,3% 

Сплата основної суми субкредиту 

(в рамках спільного з МБРР проекту "Розвиток міської 

інфраструктури-2"), тис.грн 24 710,5 30 017,1 121,5% 
 

 

Сформовані тарифи містять такий розрахунковий рівень: 

Централізоване водопостачання – 12,74 грн без ПДВ за 1 м3; встановлений тариф – 10,52 грн/1 м3 без 

ПДВ.  

Централізоване водовідведення – 9,08 грн без ПДВ за 1 м3 , встановлений тариф – 8,42 грн/1 м3 без 

ПДВ. 

 

 



Сформовані тарифи з ПДВ: 

Централізоване водопостачання – 15,288 грн з ПДВ за 1 м3; встановлений тариф – 12,624 грн/1 м3 з 

ПДВ. 

Централізоване водовідведення – 10,896 грн без ПДВ за 1 м3, встановлений тариф – 10,104 грн/1 м3 

з ПДВ. 

Разом водопостачання та водовідведення: сформований тариф – 26,184 грн/м3 з ПДВ,  

встановлений – 22,728 грн/м3 з ПДВ. 

Прогнозне зростання вартості централізованого водопостачання становить 2,664 грн з ПДВ за 1м3 або 

21 %, та централізованого водовідведення – 0,792 грн з ПДВ за 1 м3 або 8%. 

 

Сформовані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів, які є 

суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення містять такий 

розрахунковий рівень: 

Централізоване водопостачання – 5,33 грн без ПДВ за 1 м3; встановлений тариф – 5,02 грн/1 м3 без 

ПДВ,  

Централізоване водовідведення – 4,99 грн без ПДВ за 1 м3 , встановлений тариф – 4,82 грн/1 м3 без 

ПДВ. 

Прогнозні тарифи для споживачів, які є суб’єктами господарювання з ПДВ: 

Централізоване водопостачання – 6,396 грн з ПДВ за 1 м3; встановлений тариф – 6,024 грн/1 м3 з 

ПДВ,  

Централізоване водовідведення – 5,988 грн з ПДВ за 1 м3 , встановлений тариф – 5,784 грн/1 м3 з 

ПДВ. 

Прогнозне зростання для споживачів, які є суб’єктами господарювання, вартості централізованого 

водопостачання становить 0,408 грн з ПДВ за 1 м3 або 6,8%, та централізованого водовідведення – 0,204 

грн з ПДВ за 1 м3 або 3,5%. 


