
Повідомлення щодо проведення відкритого обговорення (відкритого 

слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення тарифів для 

КП «Черкасиводоканал» на 2020 рік 

На виконання вимог постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

30.06.2017 № 866, нашим підприємством буде проведено відкрите обговорення 

(відкрите слухання) питання щодо необхідності встановлення тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення, тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) для КП «Черкасиводоканал» на 2020 рік. 

Відкрите обговорення (відкрите слухання) відбудеться у п’ятницю,             

17 травня 2019 року, о 15-00 в приміщенні актового залу підприємства за 

адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, 12 (4-й поверх). 

Зауваження та пропозиції, а також заявки на участь у відкритому 

обговоренні приймаються до 12-00 17.05.2019 у друкованому вигляді за 

адресою вул. Гетьмана Сагайдачного, 12, в електронному вигляді на адресу 

електронної пошти: water2@uch.net. 

Обґрунтування щодо необхідності встановлення тарифів див. далі. 
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Обґрунтування щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення, тарифів на послуги з централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для КП 

«Черкасиводоканал» на 2020 рік 

І. Згідно вимог постанови 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», КП «Черкасиводоканал» 

сформовано тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік. 

В розрахунках тарифів враховано зростання вартості матеріальних та трудових ресурсів, 

необхідних послуг сторонніх організацій. 

З моменту розрахунку встановлених тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення відбулося зростання складових собівартості тарифів, а саме: 

 Назва 

Ціна у встановленому 

тарифі, без ПДВ 

Діючі (очікувані) ціни, 

без ПДВ Відхилення  

Реагенти, грн./т:       

коагулянт Pro Aqua 11 331,8 12 650,0 111,6% 

коагулянт Полвак 11 205,4 12 650,0 112,9% 

Амопол 9 336,3 10 916,7 116,9% 

флокулянт 131 312,5 133 333,3 101,5% 

Паливо, грн./л:    

А-95 23,13 24,16 104,5% 

А-92 22,29 23,33 104,7% 

ДП 21,17 24,16 114,1% 

Вугілля (для опалення виробничих приміщень), грн/т 1250,0 3090,0 247,2% 

Прожитковий мінімум 

1 762 – з 01.01.2018 

1 841 – з 01.07.2018 

1 921 – з 01.12.2018 

1 921 – з 01.01.2019 

2 007 – з 01.07.2019 

2 102 – з 01.12.2019 

109,0% 

109,0% 

109,4% 

Мінімальна заробітна плата 3 723 4 173 112,1% 

Інші витрати (інші матеріали та необхідні послуги) 11 526,9 12 612,0 109,4% 

Сплата основної суми субкредиту 

(в рамках спільного з МБРР проекту "Розвиток міської 

інфраструктури") 24 587,0 24 587,0 100% 

Сплата основної суми субкредиту 

(з 2019 року підприємство починає сплату основної суми 

субкредиту в рамках спільного з МБРР проекту "Розвиток 

міської інфраструктури-2") 374,1 14 492,2 3873,9% 

 

ІІ. Також, згідно вимог постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 № 303 «Про затвердження порядку 

формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем)», КП «Черкасиводоканал», сформовано тарифи на 

послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) на 2020 рік. 

В розрахунках тарифів враховано зростання витрат на трудові ресурси, а також витрат на 

централізоване водопостачання та водовідведення, які є основною складовою тарифів на 



послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем). 

 


