
Комунальним підприємством «Черкасиводоканал» Черкаської міської 

ради подано розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення, а також тарифів на послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) на 2018 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 розрахунки тарифів на наступний рік. 

На виконання вимог вказаного Порядку, КП "Черкасиводоканал" подано 

державному регулятору розрахунки тарифів на централізоване водопостачання 

та водовідведення. 

Крім того, одночасно із розрахунками тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення, КП "Черкасиводоканал" подано НКРЕКП 

розрахунки тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).  

Введення в дію тарифів планується з 01.01.2018. 

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 водовідведення на 2018 рік  

Розрахунки сформовано та подано на виконання вимог положень 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». 

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

послуги сторонніх організацій. 

Базою для розрахунку витрат собівартості тарифів, що діють з 01.07.2017, були фактичні 

витрати ІІ півріччя 2015 року і І півріччя 2016 року та діючі ціни на момент розрахунку тарифів 

(станом на 01.07.2016). 

З моменту розрахунку діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 

відбулося зростання складових собівартості тарифів. Так, зросли ціни на матеріально-трудові 

ресурси, зокрема: 

Найменування 

Ціна у діючому 

тарифі, без ПДВ 

Діючі ціни, 

 без ПДВ Відхилення  

Електроенергія, грн./кВт-год 1,8225 1,8864 103,5% 

Реагенти, грн./т:       

хлор 8500,0 13000,0 153% 

гіпохлорит натрію 7495,0 7107,0 94,8% 

коагулянт Pro Aqua 8150,0 9150,0 112,3% 

флокулянт 127 125,0 127 125,0                  - 

Технічне обслуговування насосів 

холодної води, встановлених в ЦТП, 

тис.грн/міс 172,9 368,5 213,1% 

Платежі за забруднення 

навколишнього середовища (ПАТ 

«Азот»), тис.грн/на рік 1468,2  1486,8 101,3% 

Вугілля, грн./т 1250,0 1250,0 - 

Паливно-мастильні матеріали, грн./л:    

Бензин А-95 16,83 20,08 119,3% 

Бензин А-92 16,25 19,08 117,4% 

Дизельне паливо 13,92 18,76 134,8% 

Газ  8,33 10,33 124% 

Теплова енергія, грн./Гкал 1011,1 1413,3 139,8% 

Прожитковий мінімум по державі 1600 1762 110,1% 

 

Крім того, при розрахунку складових собівартості діючих тарифів, був застосований індекс 

цін виробників промислової продукції, прогнозний показник якого на 2017 рік до витрат 2016 року 

був на рівні 108,5,%. Прогнозований  на 2018 – 109%. 

Рівень покриття діючими тарифами фактичної собівартості (без урахування інвестиційної 

складової, яка спрямовується на виконання інвестиційної програми, затвердженої НКРЕКП): 

- централізоване водопостачання  – 78,9%, 

- централізоване водовідведення  – 99,3%. 

 



 

ІІ. Подані до Національної комісії розрахунки вказаних вище тарифів містять такий 

розрахунковий рівень : 

Централізоване водопостачання –6,79 грн без ПДВ за 1 м3; діючий тариф – 6,05 грн/1 м3 без ПДВ,  

Централізоване водовідведення – 5,22 грн без ПДВ за 1 м3 , діючий тариф – 4,96 грн/1 м3 без ПДВ. 

 

Прогнозні тарифи з ПДВ: 

Централізоване водопостачання – 8,15 грн з ПДВ за 1 м3; діючий тариф – 7,26 грн/1 м3 з ПДВ,  

Централізоване водовідведення – 6,26 грн без ПДВ за 1 м3 , діючий тариф – 5,95 грн/1 м3 з ПДВ. 

Разом вода+відведення: прогнозний тариф – 14,41 грн/м3 з ПДВ, діючий – 13,21 грн/м3 з ПДВ. 

Структура прогнозних тарифів наведена у таблицях: 

 

Централізоване водопостачання 

Найменування Прогнозна сума 

витрат на рік, 

грн./м3 без ПДВ 

Зростання до 

діючого 

тарифу,грн./м3 

Виробнича собівартість  4,8717 0,3856 

Адміністративні витрати 0,2584 0,0336 

Витрати на збут  0,1633 0,0399 

Інші операційні витрати 0,0567 -0,0160 

Фінансові витрати 0,2586 0,2026 

Планований прибуток : 1,1813 0,1088 

виробничі інвестиції з прибутку (спрямовується на виконання інвестиційної 

програми, затвердженої НКРЕКП) 
1,0011 

0,0922 

податок на прибуток 0,1802 0,0166 

Вартість водопостачання за відповідними тарифами 6,7900 0,7545 

Тариф, грн без ПДВ/м3 6,79 0,74 

Податок на додану вартість, грн./куб.м 1,36 0,15 

Тариф з ПДВ, грн/м3 8,15 0,89 

 

Централізоване водовідведення 

Найменування Прогнозна сума 

витрат на рік, 

грн./м3 без ПДВ 

Зростання до 

діючого 

тарифу,грн./м3 

Виробнича собівартість  4,2532 0,1067 

Адміністративні витрати 0,2264 0,0203 

Витрати на збут  0,1424 0,0286 



Найменування Прогнозна сума 

витрат на рік, 

грн./м3 без ПДВ 

Зростання до 

діючого 

тарифу,грн./м3 

Інші операційні витрати 0,0497 -0,0046 

Фінансові витрати 0,0991 0,0777 

Планований прибуток : 0,4505 0,0397 

виробничі інвестиції з прибутку (спрямовується на виконання інвестиційної 

програми, затвердженої НКРЕКП) 
0,3818 

0,0336 

податок на прибуток 0,0687 0,0061 

Вартість водопостачання за відповідними тарифами 5,2119 0,2684 

Тариф, грн без ПДВ/м3 5,22 0,26 

Податок на додану вартість, грн./куб.м 1,04 0,05 

Тариф з ПДВ, грн/м3 6,26 0,31 

Прогнозне зростання вартості централізованого водопостачання становить 0,89 грн з ПДВ за 

1м3 або 10,2 %, та централізованого водовідведення - 0,31 грн з ПДВ за 1 м3 або 5,2%. 

 

ІІІ. Крім того, на виконання 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» подано розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та 

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

водопостачання та водовідведення. 

Так, подані до Національної комісії розрахунки вказаних вище тарифів містять такий 

розрахунковий рівень: 

Централізоване водопостачання –3,17 грн без ПДВ за 1 м3; діючий тариф – 2,10 грн/1 м3 без ПДВ,  

Централізоване водовідведення – 2,84 грн без ПДВ за 1 м3 , діючий тариф – 2,41 грн/1 м3 без ПДВ. 

 

Прогнозні тарифи з ПДВ: 

Централізоване водопостачання – 3,80 грн з ПДВ за 1 м3; діючий тариф – 2,52 грн/1 м3 з ПДВ,  

Централізоване водовідведення –  3,41 грн з ПДВ за 1 м3 , діючий тариф – 2,89 грн/1 м3 з ПДВ. 

 

Прогнозне зростання вартості централізованого водопостачання становить 1,28 грн з ПДВ за 

1 м3 або 51%, та централізованого водовідведення - 0,52 грн з ПДВ за 1 м3 або 18%. 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

КП «Черкасиводоканал» подано розрахунки тарифів на послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)           

на 2018 рік  

Розрахунки подано на виконання вимог положень Постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10 березня 2016 

року № 303 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)». 

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

послуги сторонніх організацій. 

Базою для розрахунку витрат тарифів, що діють з 01.07.2017 року були фактичні витрати за         

ІІ півріччя 2015 року та І півріччя 2016 року та діючі ціни на момент розрахунку тарифів (станом на 

01.07.2016). 

З моменту розрахунку тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відбулося зростання складових 

собівартості тарифів. Так, зросли ціни на матеріально-трудові ресурси, зокрема: 

Найменування 

Ціни у діючому тарифі, 

без ПДВ 

Діючі ціни,                      

без ПДВ Відхилення, % 

Паливно-мастильні матеріали, грн./л:    

Бензин А-95 16,83 20,08 119,3% 

Електроенергія, грн за 1 кВт/год 1,8225 1,8864 103,5% 

Мінімальна заробітна плата по державі 1600 1762 110,1% 

 

Також, при розрахунку складових собівартості тарифів, застосований індекс цін виробників 

промислової продукції, прогнозний показник якого на 2018 рік – 109%, при цьому діючими тарифами 

передбачено індекс на 2017 рік – 108,5%. 

Крім того, основною складовою вказаних тарифів є витрати централізованого 

водопостачання та водовідведення для здійснення послуг з централізованого постачання холодної 

води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).  

Як наслідок, зміна тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення призводить 

до відповідної зміни тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). 

ІІ. Подані до Національної комісії розрахунки вказаних вище тарифів містять такий 

розрахунковий рівень: 

Послуга з централізованого постачання холодної води – 8,74 грн з ПДВ за 1 м3; діючий 

тариф -  7,84 грн з ПДВ за 1 м3,  

Послуга з централізованого водовідведення – 6,78 грн з ПДВ за 1 м3 , діючий тариф – 6,38 

грн з ПДВ за 1 м3. 

Разом послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем):  

прогнозний тариф – 15,52 грн з ПДВ за 1 м3, діючий – 14,22 грн з ПДВ за 1 м3. 

 

 

 

 



 

 

Структура прогнозних тарифів наведена у таблицях: 

Послуга з централізованого постачання холодної води 

Найменування Прогнозна сума 

витрат на рік, 

грн./м3 без ПДВ 

Зростання до 

діючого тарифу, 

грн./м3 

Виробнича собівартість  6,7899 0,7359 

Адміністративні витрати 0,0005 0,0003 

Витрати на збут  0,4877 0,0148 

Загальновиробничі витрати 0,0017 0,0006 

Усього витрат повної собівартості 7,2798 0,7516 

Вартість водопостачання за відповідними тарифами 7,2798 0,7516 

Тариф, грн без ПДВ/м3 7,28 0,75 

Податок на додану вартість, грн/куб.м 1,46 0,15 

Тариф з ПДВ, грн/м3 8,74 0,90 

Послуга з централізованого водовідведення 

Найменування Прогнозна сума 

витрат на рік, 

грн./м3 без ПДВ 

Зростання до 

діючого тарифу, 

грн./м3 

Виробнича собівартість  5,2212 0,2635 

Адміністративні витрати 0,0004 0,0002 

Витрати на збут  0,4258 0,0673 

Загальновиробничі витрати 0,0015 0,0006 

Усього витрат повної собівартості 5,6490 0,3317 

Вартість водовідведення за відповідними тарифами 5,6490 0,3317 

Тариф, грн без ПДВ/м3 5,65 0,33 

Податок на додану вартість, грн/куб.м 1,13 0,07 

Тариф з ПДВ, грн/м3 6,78 0,40 

Прогнозне зростання вартості послуги з централізованого постачання холодної води 

становить 0,90 грн з ПДВ за 1 м3 або 11,5%, та послуги з централізованого водовідведення - 

0,40 грн з ПДВ за 1 м3 або 6,3%. 

 


