
Повідомлення КП «Чернігівводоканал» про намір здійснити зміну тарифів на 

централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з 

централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) та затвердити інвестиційну 

програму на 2018-2019 роки 

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» Чернігівської міської  ради 

згідно з Процедурою встановлення тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24.03.2016 

№ 364, та Процедурою встановлення тарифів на послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), затвердженою постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 15.01.2015 № 13,  25 липня 2017 року надало на розгляд Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

розрахункові матеріали щодо перегляду тарифів на централізоване водопостачання 

та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води та послуг 

з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відповідно до 

Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП  від 10.03.2016 № 302, та 

Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної 

води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), 

затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 303. 

В порівнянні з діючими планові тарифи на 2018 рік на централізоване 

водопостачання та водовідведення зростуть на 4,3% (в т.ч. з водопостачання 

зменшаться на 2,9%, з водовідведення збільшаться на 12,8%), на послуги з 

холодного водопостачання та водовідведення з використанням 

внутрішньобудинкових систем – на 4,9% (в т.ч. з водопостачання зменшаться на 

2,3 %,  з  водовідведення збільшаться на 13,3%). 

Найменування Тариф з 

водопостачання  

грн. за 1 куб. м  

(з ПДВ) 

Тариф з 

водовідведення  

грн. за 1 куб. м  

(з ПДВ) 

Загальний 

тариф 

грн. за 1 куб. м  

(з ПДВ) 

Централізоване 

водопостачання та 

водовідведення 

   

Діючий тариф 9,528 8,148 17,676 

Проектний розмір тарифів 9,252 9,192 18,444 

Темп приросту, % -2,9 % +12,8% +4,3% 

Холодне водопостачання та 

водовідведення (з 

використанням внутрішньо- 

будинкових систем) 

   

Діючий тариф 9,828 8,412 18,240 

Проектний розмір тарифів 9,600 9,528 19,128 

Темп приросту, % -2,3 % +13,3 % +4,9 % 
 



На зміну вищезазначених тарифів для комунального підприємства
«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради вплинули такі фактори, як зміна
обсягів реалізації послуг та деяких складових витрат, що враховані у тарифах.

Відповідно до річних балансів ліцензованої діяльності на 2018 рік відбулися
наступні зміни обсягів реалізації послуг:

Найменування послуги Річний обсяг відповідно до Зміна
затверджених ічних балансів обсягів, %

На 2017 рік На 2018 рік
Централізоване водопостачання 13 433,44 14 194,51 +5,7%

Централізоване водовідведення 13 54054 12 756,63 -5,8%

Холодне водопостачання (з 7 018,74 6 770,57 -3,5%

використанням внутрішньо-
будинкових систем)
Водовідведення (з 9 128,75 9 121,76 -0,1%

використанням внутрішньо-
будинкових систем)

Стосовно зміни складових витрат слід зазначити наступне.
Заплановані витрати на електроенергію зросли на 11,3 % з централізованого

водопостачання та на 11,6 % централізованого водовідведення за рахунок
зростання вартості електричної енергії.

При розрахунку витрат на оплату праці враховано тарифні ставки та посадові
оклади враховано прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.12.2017 у
розмірі 1762 грн. та забезпечення мінімальної заробітної плати на рівні 3200 грн.
відповідно до Державного Бюджету України на 2017 рік. При цьому витрати на
оплату праці з централізованого водопостачання зросли на - 7,7 %, з
централізованого водовідведення - на 10,1%.

Планові амортизаційні відрахування збільшені по централізованому
водопостачанню на 8,2%, по централізованому водовідведенню на 11,9% за
рахунок введення в експлуатацію нових основних засобів.

Зросли складові тарифу пов'язані з обслуговуванням кредиту проекту
Світового банку «Розвиток міської інфраструктури»:

фінансові витрати на 24% за рахунок збільшення відсоткової ставки з 1,07%
до 1,47%;

прибуток на погашення основної суми боргу на 7 %.
Курс в планових тарифах становить 27,20 грн/дол. США.
В тарифах на послуги з централізованого постачання холодної води,

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) закладено плату
за абонентське обслуговування та враховано можливість виконувати повірку
квартирних приладів обліку холодної води за рахунок тарифів.

Також з метою підвищення якості послуг з централізованого
водопостачання, підвищення екологічної безпеки та забезпечення безперебійної
роботи системи водовідведення, відповідно до Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм суб*єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 14.12.2012 рокуМ9630 та постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 14.12.2012
року М9381, комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської



міської ради розроблено та оприлюднено на офіційному сайті підприємства 

інвестиційну програму на 2018-2019 роки. З проектом програми можна 

ознайомитися на офіційному веб-сайті підприємства за посиланням: 

https://water.cn.ua/files/purchase/20170724-all-invest-2018pdf.pdf. 

Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 

комунальне підприємство «Чернігівводоканал» повідомляє, що зауваження і 

пропозиції приймаються у письмовому вигляді до 12 год. 00 хв. 9 серпня 2017 року 

за адресою: 14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15.  

Відкрите обговорення питань щодо перегляду тарифів на централізоване 

водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання 

холодної води та послуг з водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) та затвердження інвестиційної програми на 2018-

2019 роки відбудеться о 15 год. 00 хв. 10 серпня 2017 року за адресою: 14017, 

м. Чернігів, вул. Жабинського, 15 (актова зала). 

Зацікавлені особи, які бажають взяти участь у відкритому обговоренні, мають 

подати заявки у письмовій формі до 12 год. 00 хв. 9 серпня 2017 року за адресою: 

14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 15.  
 

Адміністрація  КП „Чернігівводоканал” 


