Обґрунтування щодо необхідності змін до тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення, тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем) та Інвестиційної програми КП «Черкасиводоканал»
на 2019 рік
І. Згідно вимог постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг від 24.03.2016 № 364 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення» та від 10.03.2016 № 302 «Про затвердження порядку
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», КП «Черкасиводоканал»
сформовано тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік з урахуванням

змін.
В розрахунках тарифів враховано зростання цін на матеріальні та трудові ресурси, енергоносії,
податки та збори, послуги сторонніх організацій.
З моменту розрахунку встановлених тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
відбулося зростання складових собівартості тарифів, а саме:
Ціна у встановленому
тарифі, без ПДВ

Діючі (очікувані) ціни,
без ПДВ

Відхилення

коагулянт Pro Aqua

11 331,8

12 650,0

111,6%

коагулянт Полвак

11 205,4

12 650,0

112,9%

Амопол

9 336,3

10 916,7

116,9%

флокулянт

131 312,5

133 333,3

101,5%

А-95

23,13

24,16

104,5%

А-92

22,29

23,33

104,7%

ДП

21,17

24,16

114,1%

1250,0
1 762 – з 01.01.2018
1 841 – з 01.07.2018
1 921 – з 01.12.2018

3090,0
1 921 – з 01.01.2019
2 007 – з 01.07.2019
2 102 – з 01.12.2019

247,2%
109,0%
109,0%
109,4%

3 723

4 173

112,1%

11 526,9

12 612,0

109,4%

24 587,0

24 587,0

100%

374,1

14 492,2

3873,9%

Назва

Реагенти, грн./т:

Паливо, грн./л:

Вугілля (для опалення виробничих приміщень), грн/т
Прожитковий мінімум
Мінімальна заробітна плата
Інші витрати (інші матеріали та необхідні послуги)
Сплата основної суми субкредиту
(в рамках спільного з МБРР проекту "Розвиток міської
інфраструктури")
Сплата основної суми субкредиту
(з 2019 року підприємство починає сплату основної суми
субкредиту в рамках спільного з МБРР проекту "Розвиток
міської інфраструктури-2")

Сформовані тарифи містять такий розрахунковий рівень:
Централізоване водопостачання – 8,94 грн без ПДВ за 1 м3; встановлений тариф – 7,55 грн/1 м3 без ПДВ.
Централізоване водовідведення – 6,60 грн без ПДВ за 1 м3 , встановлений тариф – 5,86 грн/1 м3 без ПДВ.
Сформовані тарифи з ПДВ:
Централізоване водопостачання – 10,728 грн з ПДВ за 1 м3; встановлений тариф – 9,06 грн/1 м3 з ПДВ.
Централізоване водовідведення – 7,92 грн без ПДВ за 1 м3, встановлений тариф – 7,032 грн/1 м3 з ПДВ.
Разом водопостачання та водовідведення: сформований тариф – 18,648 грн/м3 з ПДВ,

встановлений – 16,092 грн/м3 з ПДВ.
Прогнозне зростання вартості централізованого водопостачання становить 1,668 грн з ПДВ за 1м3 або
18,4 %, та централізованого водовідведення – 0,888 грн з ПДВ за 1 м3 або 12,6%.
Сформовані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для споживачів, які є
суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення містять такий
розрахунковий рівень:
Централізоване водопостачання – 4,45 грн без ПДВ за 1 м3; встановлений тариф – 3,45 грн/1 м3 без ПДВ,
Централізоване водовідведення – 3,92 грн без ПДВ за 1 м3 , встановлений тариф – 3,23 грн/1 м3 без ПДВ.
Прогнозні тарифи для споживачів, які є суб’єктами господарювання з ПДВ:
Централізоване водопостачання – 5,34 грн з ПДВ за 1 м3; встановлений тариф – 4,14 грн/1 м3 з ПДВ,
Централізоване водовідведення – 4,704 грн з ПДВ за 1 м3 , встановлений тариф – 3,876 грн/1 м3 з ПДВ.
Прогнозне зростання для споживачів, які є суб’єктами господарювання, вартості централізованого
водопостачання становить 1,2 грн з ПДВ за 1 м3 або 29%, та централізованого водовідведення – 0,828 грн з ПДВ
за 1 м3 або 21,4%.
ІІ. Також, згідно вимог постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 15.01.2015 № 13 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на
послуги
з
централізованого
постачання
холодної
води,
водовідведення
(з
використанням
внутрішньобудинкових систем)» та від 10.03.2016 № 303 «Про затвердження порядку формування тарифів на
послуги
з
централізованого
постачання
холодної
води,
водовідведення
(з
використанням
внутрішньобудинкових систем)», КП «Черкасиводоканал», сформовано тарифи на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2019 рік з
урахуванням змін.
В розрахунках тарифів враховано зростання витрат на трудові ресурси, а також витрат на

централізоване водопостачання та водовідведення, які є основною складовою тарифів на послуги з
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Послуга з централізованого постачання холодної води – 9,54 грн без ПДВ за 1 м3; встановлений тариф –
8,07 грн/1 м3 без ПДВ,
Послуга з централізованого водовідведення – 7,06 грн без ПДВ за 1 м3; встановлений тариф –
6,26 грн/1 м3 без ПДВ.
Прогнозні тарифи з ПДВ:
Послуга з централізованого постачання холодної води – 11,448 грн без ПДВ за 1 м3; встановлений
тариф – 9,684 грн/1 м3 без ПДВ,
Послуга з централізованого водовідведення – 8,472 грн без ПДВ за 1 м3; встановлений тариф –
7,512 грн/1 м3 без ПДВ.
Прогнозне зростання вартості послуги з централізованого постачання холодної води становить 1,764 грн з
ПДВ за 1 м3 або 18,2%, та послуги з централізованого водовідведення – 0,96 грн з ПДВ за 1 м3 або 12,8%.
ІІІ. Відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від
14.09.2017 № 1131, КП «Черкасиводоканал» розроблено Інвестиційну програму на 2019 рік з урахуванням
наступних змін.
Враховуючи те, що з 2019 року наше підприємство починає сплату основної суми субкредиту в рамках
спільного з МБРР «Другого проекту розвитку міської інфраструктури», до Інвестиційної програми на 2019 рік
включено сплату основної суми субкредиту МБРР та фінансових зобов’язань. Крім того, з метою зменшення
фінансового навантаження на тарифи, запропоновано здійснення сплати фінансових зобов’язань та частини
основної суми субкредиту за рахунок амортизаційних відрахувань.

