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Оголошення 

про наміри КП "Чернівціводоканал"  
здійснити корегування діючих тарифів  

на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) 

 

На виконання «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг № 866 від 30.06.2017р КП "Чернівціводоканал" інформує 

про наміри здійснити зміну корегування діючих тарифів на послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).  
Постановою НКРЕКП № 196 від 15.02.2018р. «Про внесення змін до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 

листопада 2015 року № 2868» для КП «Чернівціводоканал» затверджені тарифи на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік. Постанова опублікована 
15.03.2018р, № 50(6166)р. в Урядовому кур’єрі. Тарифи введені в дію з 16.03.2018р.:  
• тариф на послугу з централізованого постачання холодної води – 8,20 грн. за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість);  
• тариф на послугу з централізованого водовідведення – 4,31 грн. за 1 куб. м (без податку на 
додану вартість).  

Розрахунок зазначених тарифів здійснено відповідно до Постанов НКРЕКП від 

10.03.2016р. № 303 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 

централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), від 15.01.2015р. № 13 «Про затвердження Процедури 

встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення 

(з використанням внутрішньо будинкових систем).  
Адміністративні витрати у зазначені тарифи не включалися, оскільки містяться у 

тарифах на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, за якими 

обрахована виробнича собівартість послуг з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).  
Плановий прибуток до тарифів на централізоване постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) не включався.  
Фактичний рівень відшкодування економічно обґрунтованих витрат підприємства 

діючими тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) за 2017 рік склав:  
- централізоване водопостачання – 67,0 %; 
- централізоване водовідведення – 91,6 %.  

Таким чином, проект коригування тарифу на 2018 рік відповідно до збільшення окремих 

статей витрат на енергоносії, оплату праці (відповідно до зміни прожиткового мінімуму та 

коефіцієнтів Галузевої угоди), реагенти, ПММ, податки, відповідно до чинного законодавства, 

становить:  
- на послугу з централізованого постачання холодної води (без ПДВ) – 9,34 грн./м³. У 

результаті корегування діючий тариф, який становить 8,20 грн/м³, зростає на 1,14 грн/м³ або  
13,9%;  
- на послугу з централізованого водовідведення (без ПДВ) – 5,14 грн/м³. У результаті 
корегування діючий тариф, який становить 4,31 грн/м³, зростає ріст на 0,83 грн/м³, або 16,2%. 



Разом скорегований проект тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) становить 14,48 грн/м³. У 
результаті корегування діючий тариф, який становить 12,51 грн/м³, зростає на 1,97 грн/м³ або 

15,7%. 

 

Структура планових тарифів на 2018 рік на послуги з централізованого постачання 

холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), додається 

(додаток 2).  
Зауваження та пропозиції приймаються впродовж 14 календарних днів з дня 

публікації цього повідомлення за адресою: 
58023, м. Чернівці, вул. Комунальників, 5; e-mail:  info@vodokanal.cv.ua 

 

 

Начальник КП «Чернівціводоканал» А.А. Чабан 
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