
 

 

 

Шановні споживачі! 

 

Відповідно до постанови «Про щорічне забезпечення споживачів ключовою 

інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг» від 

30.03.2017 № 464 (далі – Постанова) комунальне підприємство 

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради доводить до відома споживачів 

інформацію щодо розмірів та структури тарифів на послуги з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), на централізоване водопостачання та 

водовідведення, стану мереж, а також загальноукраїнську та статистичну 

інформацію європейських інституцій згідно з додатками № 5 та № 6 до 

Постанови. 

Враховуючи, що вищезазначена Постанова набрала чинності лише 

19.05.2017, загальна  інформація буде доповнена індивідуальними даними по 

кожному домогосподарству (особовому рахунку) за 2016 рік та доведена до 

відома споживачів після розробки й впровадження необхідного програмного 

забезпечення. 

 

 

Адміністрація КП «Чернігівводоканал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

Адреса споживача 
 

О/р (особовий рахунок) 

 

Виконавець послуг 

КП «Чернігівводоканал» 

Шановний споживачу! 

Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства, та вважаємо 

своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 № 464 довести до Вашого відома інформацію, а саме: 
Інформація щодо споживання споживачем послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення 
(з використанням внутрішньобудинкових систем) у 2016  році. 

По Вашому домогосподарству за 2016  рік обсяг споживання послуг склав: 

 Фізичні одиниці Грошові одиниці (з ПДВ) 

Централізоване постачання холодної води   

Централізоване водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) 
  

Тарифи, які діяли протягом звітного року (з ПДВ):  

Період дії тарифів 
01.01.2016-

28.01.2016 

29.01.2016-

01.08.2016 

02.08.2016-

31.12.2016 
Діючий тариф 

Централізоване постачання холодної води 5,796 6,140 9,000 9,828 

Централізоване водовідведення (з 

використанням внутрішньобудинкових систем) 
4,956 5,250 8,030 8,412 

Середнє споживання у 2016 році на одне домогосподарство склало: 

 

Послуга з централізованого постачання 

холодної води 

Послуга з централізованого водовідведення  

(з використанням внутрішньобудинкових 

систем) 

фізичні одиниці грошові одиниці фізичні одиниці грошові одиниці 

Середнє по Виконавцю послуг     

Кошти, враховані при встановленні діючого тарифу: 

Елементи складових тарифу (без ПДВ) 

 

Послуга з централізованого 

постачання холодної води 

Послуга з централізованого 

водовідведення  

(з використанням 

внутрішньобудинкових 

систем) 

тис.грн % тис.грн % 

Оплата праці (з відрахуваннями) 16 008,860 27,8 19 157,428 29,9 

Електроенергія 10 599,939 18,4 10 096,443 15,8 

Придбання води в інших підприємств/очищення 

стічних вод потужностями інших підприємств 
0,000 0,0 0,000 0,0 

Ремонти (матеріали) зовнішніх мереж 3 556,900 6,2 6 376,542 10,0 

Реагенти 0,000 0,0 0,000 0,0 

Витрати на обслуговування та повернення кредитів 13 777,707 24,0 16 970,850 26,5 

Інші витрати (паливно-мастильні матеріали,  

повірка лічильників води, податки, послуги зв’язку, 

транспортні, банківські тощо) 

10 405,728 18,1 7 327,034 11,4 

Кошти для виконання інвестиційної програми 3 165,278 5,5 4 080,990 6,4 

Усього без ПДВ 57 514,412 100,0 64 009,287 100,0 

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах 
(використано курс НБУ  на 01,01,2017 року - 1 євро = 28,4226 грн.) 

Греція Болгарія Литва Польща Румунія 

26,10 грн/куб.м 26,72 грн /куб.м 48,03 грн /куб.м 32,63грн /куб.м 45,48 грн /куб.м 

Середнє водоспоживання (водопостачання та водовідведення) 1 домогосподарством  в інших країнах, куб.м/рік  

Греція Болгарія Литва Польща Румунія 

89,9 91,2 49,3 79,5 74,7 

Стан мереж Виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 

 Водопровідні  Каналізаційні  

Протяжність мереж Виробника загальна, км: 548,63 330,61 

у т.ч. протяжність ветхих мереж, км 181,60 159,24 

Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років 96 219 

Додаткова інформація 

Термін повірки Вашого лічильника №___________ холодної води припадає на "ДД"ММММ" ______ року.  
 

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-

сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua. 

З повагою                                         КП «Чернігівводоканал»  (назва підприємства)    31 травня 2017 року

  

по Виробнику 

послуг 

усереднено  

по Україні 

Вартість 1 л питної води 0,7 копійки 0,6 копійки 

Вартість 10 л питної води 7,3 копійки 6,3 копійки 

Вартість 100 л питної води 73 копійки 63 копійки 

Як можна використати 1 куб. м = 1000 літрів води: 

прийняти душ 30 разів 
 

 
прийняти ванну 13 разів 

 
 

прання в машині-автомат 14 разів 
 

 



 

Адреса споживача 
 

О/р (особовий рахунок) 

 

Виробник 

КП «Чернігівводоканал» 

Шановний споживачу! 

Висловлюємо Вам подяку, що протягом минулого року користувалися послугами нашого підприємства, 

та вважаємо своїм обов’язком згідно з постановою НКРЕКП від 30.03.2017 № 464 довести до Вашого 

відома інформацію, а саме: 
Інформація щодо споживання споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у 2016  році 

По Вашому домогосподарству за 2016  рік обсяг споживання послуг склав: 

 Фізичні одиниці Грошові одиниці (з ПДВ) 

Централізоване водопостачання    

Централізоване водовідведення    

Тарифи, які діяли протягом звітного року (з ПДВ):  

Період дії тарифів 01.01.2016-01.08.2016 02.08.2016-31.12.2016 Діючий тариф 

Централізоване водопостачання  5,796 8,568 9,528 

Централізоване водовідведення  4,956 7,632 8,148 

Середнє споживання у 2016   році на одне домогосподарство склало: 

 
Централізоване водопостачання  Централізоване водовідведення  

фізичні одиниці грошові одиниці фізичні одиниці грошові одиниці 

Середнє по Виробнику послуг     

Кошти, враховані при встановленні діючого тарифу: 

Елементи складових тарифу (без ПДВ) 

Централізоване 

водопостачання 

Централізоване 

водовідведення 

тис.грн % тис.грн % 

Оплата праці (з відрахуваннями) 29 439,821 27,6 27 380,809 29,8 

Електроенергія 20 287,636 19,0 14 975,905 16,3 

Придбання води в інших підприємств/очищення 

стічних вод потужностями інших підприємств 
0,000 0,0 0,000 0,0 

Ремонти (матеріали) 6 807,690 6,4 9 458,230 10,3 

Реагенти 0,000 0,0 0,000 0,0 

Витрати на обслуговування та повернення кредитів 24 138,881 22,6 24 284,150 26,4 

Інші витрати (паливно-мастильні матеріали,  

повірка лічильників води, податки, послуги зв’язку, 

транспортні, банківські тощо) 

19 885,623 18,7 9 803,941 10,6 

Кошти для виконання інвестиційної програми 6 058,148 5,7 6 053,272 6,6 

Усього 106 617,799 100,0 91 956,307 100,0 

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах 
(використано курс НБУ  на 01,01,2017 року - 1 євро = 28,4226 грн.) 

Греція Болгарія Литва Польща Румунія 

26,10 грн/куб.м 26,72 грн /куб.м 48,03 грн /куб.м 32,63грн /куб.м 45,48 грн /куб.м 

Середнє водоспоживання (водопостачання та водовідведення) 1 домогосподарством в інших країнах, куб.м/рік  

Греція Болгарія Литва Польща Румунія 

89,9 91,2 49,3 79,5 74,7 

Стан мереж Виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 

 Водопровідні  Каналізаційні  

Протяжність мереж Виробника загальна, км: 548,63 330,61 

у т.ч. протяжність ветхих мереж, км 181,60 159,24 

Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років 96 219 

 

Додаткова інформація 

Термін повірки Вашого лічильника №___________ холодної води припадає на "ДД"ММММ" ______ року.  
 

 

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті 

НКРЕКП www.nerc.gov.ua. 

 

З повагою                                         КП «Чернігівводоканал» (назва підприємства)   31 травня 2017 року 

 

Як можна використати 1 куб. м = 1000 літрів води: 

прийняти душ 30 разів 
 

 
прийняти ванну 13 разів 

 
 

прання в машині-автомат 14 разів 

 
 

  

по Виробнику 

послуг 

усереднено  

по Україні 

Вартість 1 л питної води 0,7 копійки 0,6 копійки 

Вартість 10 л питної води 6,9 копійки 6,3 копійки 

Вартість 100 л питної води 69 копійок 63 копійки 


