
До уваги споживачів! Оголошення про наміри  

КП "Чернівціводоканал" здійснити зміну тарифів на 2022 р. 
 

КП "Чернівціводоканал" інформує про намір здійснити зміну тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення на 2022 рік 

 

На виконання Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання 

електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої 

води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887- VIII від 10.12.2015 

року та відповідно до: 

 Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення 

відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

 Постанови НКРЕКП від 10.03.2016 року № 302 «Про затвердження порядку формування 

тарифів на централізоване водопостачання та централізоване  водовідведення», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 19.04.2016 року за № 593/28723 (із змінами), яким передбачено, що 

«ліцензіат подає до НКРЕКП до 01 червня кожного року у друкованому і електронному вигляді 

заяву про встановлення тарифів та розрахунки тарифів за встановленими формами з 

підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків»; 

 Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 року № 364 «Про затвердження процедури 

встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.04.2016 року за № 643/28773 (із змінами) 

 

КП "Чернівціводоканал" інформує про намір здійснити у 2022 році зміну тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. 

 

Діючі тарифи для комунального підприємства «Чернівціводоканал» були встановлені на 

засіданні НКРЕКП Постановою № 2499 від 16.12.2020 року «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 16 червня 2016 року № 1141», яка набрала чинності 01.01.2021року.  

Підприємством КП "Чернівціводоканал" проведено розрахунок зміни тарифів на 

централізоване водопостачання та централізоване  водовідведення на 2022 рік, які порівняно з 

діючими тарифами зросли: 

- на 0,16 грн./м³, або 3,5 % - споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, становлять – 4,81грн./м³ 

(діючий тариф 2021 р. – 4,65 грн./м³); 

- на 1,52 грн./м³, або на 12,4 % з централізованого водопостачання для споживачів, які не є 

суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, становлять – 13,70 грн./м³ (діючий тариф 2021 р.– 12,18 грн./м³); 

- на 0,95 грн./м³, або на 13,2 % з централізованого водовідведення та становлять – 

8,16 грн./м³ (діючий тариф 2021 р. – 7,21 грн./м³).  

 

Обґрунтування причин зміни тарифу: 
На зміну тарифів для комунального підприємства «Чернівціводоканал» вплинули в першу 

чергу наступні чинники:  

1) зменшилися обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах з централізованого 

водопостачання на 1,59 %. 

2) зменшилися обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах з централізованого 

водовідведення на 4,48 %.  

Обсяги реалізації визначені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого 

водопостачання та водовідведення, який погоджується  Департаментом житлово – комунального 

господарства Чернівецької міської ради.  

Річний план розрахований відповідно до індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води, погоджених Директором Департаменту екології та туризму 

Чернівецької обласної державної адміністрації та начальником Дністровсько-Прутського 

басейнового управління водних ресурсів;  



3) зросли витрати на оплату праці:  

- з централізованого водопостачання на 6 892,067  тис. грн., або 10,06 %,  

- з централізованого водовідведення на 3 021,327 тис. грн., або 8,13 %.  

При цьому запланована середня заробітна плата на одного працівника підприємства зросте 

на 9,12 %, а саме з 12851 грн. до 14036 грн.  

Заробітна плата врахована до тарифів в установленому порядку із забезпеченням 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб та інших гарантій з оплати праці, передбачених 

законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, Колективного договору 

підприємства;  

4) витрати на амортизаційні відрахування, розраховані згідно з Податковим кодексом 

України, змінились:  

- збільшилися  на 100,542 тис. грн. або на 1,87 % з централізованого водопостачання,  

- зменшилися на 346,967 тис. грн. або на 5,14 % з централізованого водовідведення;  

5) відбулося зменшення  вартості електричної енергії, у тому числі: 

- водопостачання на  650,973 тис. грн,  або на 1,02%;  

- водовідведення на 806,105 тис. грн., або на  5,61%. 

Зменшення вартості витрат на електроенергію відбулося за рахунок: 

- зменшилася ціна на електричну енергію: 

 що передається на 1 класі напруги на  8,31 %; 

 що передається на 2 класі напруги на 5,83 %. 

-  заплановані фізичні обсяги (кВт) використання електричної енергії з централізованого  

водопостачання відносно діючих тарифів на 2021 рік збільшились на 1 908,855 тис. кВт або на 

6,55 %, а з централізованого водовідведення – зменшилися  на 46,823 тис. кВт або на 0,75 %.    

Планові витрати електроенергії в натуральних показниках розраховані на підставі планових 

обсягів подачі води, планових обсягів пропуску стоків через очисні споруди та затверджених 

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2021 рік : послуги з розподілу води - 1,3378 

кВт. год,/м3; вода стічна очищена -0,417 кВт. год./м3 ;  

6) зменшилися витрати  на реагенти: 

- з централізованого водопостачання на  527,027  тис. грн., або 6,86 % за рахунок зниження 

розрахункових витрат  у натуральних показниках та  ціни на реагенти.  

7) зросли фінансові витрати, за рахунок включення витрат, пов'язаних з обслуговуванням 

кредиту по проекту KfW «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1» у 

сумі 7 816,577 тис. грн. з централізованого водопостачання.  

Курс в планових тарифах враховано станом на 20.04.2021 р. – 33,74 грн./євро.  

8) інші витрати також зросли на 3 521,167 тис. грн., або на 18,01 % з централізованого 

водопостачання та на 2 907,896 тис. грн., або на 59,64 % з централізованого водовідведення у 

зв’язку з підвищенням вартості матеріалів, послуг на ремонтні роботи на  43,78%,  охорону 

об’єктів на 18,58%,  ПММ на 22,69 %, тощо.  

9) плановий прибуток передбачений  у розмірі 2 % до планової повної  собівартості, а саме: 

- з централізованого водопостачання 3 964,904 тис. грн., збільшено на 372,543 тис. грн., або 

на 10,37%,  

- з централізованого водовідведення  1 530,774 тис. грн., збільшено на 108,461 тис. грн., або 

на 7,63 %,  

10) компенсація / вилучення та  корегування витрат в проєкті тарифів не передбачається. 

 

11) Загалом вартість витрат, передбачених в проєкті тарифів на 2022 рік становить: 

- централізоване водопостачання 202 210,125 тис. грн., збільшені порівняно з діючими 

тарифами на 18 999,705 тис. грн., або на 10,37%;  

- централізоване  водовідведення 78 069,466 тис. грн., збільшені на 5 531,484 тис. грн., або 

на 9,59%. 

 

Фактичні понаднормативні втрати та витрати води за 2020 рік складали 22,89 %. 

Понаднормативні втрати та витрати води не враховані в проєкті тарифів.  

 

Станом на 01.01.2021 р. на балансі КП «Чернівціводоканал» перебуває: 

 водопровідних мереж – 429,877 км, з них ветхих та аварійних мереж – 134,05 км, або 



31,18 %; 

 каналізаційних мереж – 305,03 км, з них ветхих та аварійних мереж – 107,32 км, або 

35,19%. 

Внаслідок постійного зростання основних складових тарифів, зокрема прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, підвищення вартості на  матеріальні ресурси без одночасного 

підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, понаднормативних витрат, втрат води  виникає невідповідність діючих тарифів 

фактичним витратам. Так,   КП "Чернівціводоканал" отримало чисті збитки за: 

 2020 р. у сумі – 11,071 млн. грн. 

 1 квартал 2021 р.  у сумі  – 8,795 млн. грн. 

Фактичний рівень відшкодування  обґрунтованих витрат підприємства діючими тарифами 

за: 

  2020 рік склав: 

 централізоване водопостачання – 61,4 %; 

 централізоване водовідведення – 91,7 %. 

  1 квартал 2021 р. склав: 

 централізоване водопостачання – 63,6 %; 

 централізоване водовідведення – 95,5 %. 

 

Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Зміна тарифів є 

необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема для здійснення 

розрахунків за спожиту електроенергію, сплати податків та забезпечення споживачів якісними 

послугами та питною водою. 

 

Структура планових тарифів на 2022 рік з централізованого водопостачання, 

централізованого водовідведення додається (додаток 1). 

 

 

Зауваження та пропозиції з обґрунтуваннями приймаються протягом 10 календарних днів  

з дня публікації цього повідомлення за адресою:  

58023, м. Чернівці, вул. Комунальників, 5;  e-mail:  info@vodokanal.cv.ua 

 

 

Примітка.  

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", 

тарифи на централізоване водопостачання та централізоване  водовідведення встановлює 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, яка має право відрегулювати розраховані підприємством тарифи у бік 

збільшення або зменшення. 
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