
Обґрунтування щодо необхідності встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення для КП «Черкасиводоканал» на 

2023 рік 

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 централізоване 

водовідведення», КП «Черкасиводоканал» зобов’язане подавати до НКРЕКП у термін 

до 01 червня кожного року заяву про встановлення тарифів та розрахунки тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, зокрема і на 2023 рік. 

З метою виконання вказаної вище постанови, нашим підприємством сформовано 

відповідні тарифи, в розрахунках яких враховано зростання вартості матеріальних та 

трудових ресурсів, необхідних послуг сторонніх організацій. 

З моменту розрахунку встановлених НКРЕКП тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення, що діють на сьогодні, відбулося 

зростання складових собівартості тарифів, зокрема: 

Найменування показників 

 

Ціни та витрати у 

встановленому 

НКРЕКП тарифі, 

без ПДВ 

Діючі 

(очікувані) ціни 

та витрати,  

без ПДВ 

Відхилення 

  

Електроенергія, грн/кВт-год 4,36320 3,65846 83,8% 

Реагенти, грн./т:       

Хлор  24 771,35 42 897,58 173,2% 

коагулянт 14 101,52 22 456,45 159,2% 

Амопол 23 614,12 35 921,35 152,1% 

Підкачка води сторонніми організаціями, тис.грн 19 359,7 22 694,1 117,2% 

Прожитковий мінімум, грн 

2 270 – з 01.01.2021 

2 379 – з 01.07.2021 

2 481 – з 01.12.2021 

2 845 – очікувано 

на 2022 рік 

121,9% 

 

Мінімальна заробітна плата, грн 
6 000 – з 01.01.2021 

6 500 – з 01.12.2021 

7 102 – очікувано 

на 2022 рік 120,0% 

Матеріали та запасні частини на ремонт виробничих 

потужностей і усунення аварійних ситуацій, тис.грн 4 326,0 6 635,6 153,4% 

Сплата основної суми субкредиту 

(в рамках спільного з МБРР проекту "Розвиток міської 

інфраструктури"), тис.грн 23 918,0 24 465,7 102,3% 

Сплата основної суми субкредиту 

(в рамках спільного з МБРР проекту "Розвиток міської 

інфраструктури-2"), тис.грн 30 410,6 27 664,7 91,0% 

 

Як наслідок, нашим підприємством підготовлені на подання до НКРЕКП заява про 

встановлення тарифів та розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення на 2023 рік з урахуванням вищезазначених змін 

складових собівартості тарифів. 


