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Пояснювальна записка 

щодо необхідності встановлення тарифів 

 

На сьогоднішній день на підприємстві діють тарифи введені в дію з 

12.05.2017 р. згідно постанови НКРЕКП від 26.04.2017 р. за №552 “Про 

внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 листопада 2015 року №2868”, щодо 

встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) суб’єкта 

господарювання, які є виконавцями цих послуг”, в таких розмірах: 

на послугу з централізованого постачання холодної води — 7,65 грн за 1 

куб. м (без ПДВ); 

на послугу з централізованого водовідведення — 4,96 грн за 1 куб. м (без 

ПДВ). 

У діючих тарифах закладені витрати на періодичну повірку лічильників 

холодної води в багатоквартирних будинках.  

Згідно Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання” від 22 червня 2017 р. №2119-VІІІ на підприємстві проведено 

коригування розрахунків і виключено зі складових відповідних тарифів витрати 

на періодичну повірку лічильників холодної води. 



Разом з тим, на підприємстві відбулося збільшення витрат в порівнянні з 

періодом дії попередніх тарифів через зростання цін на електроенергію, 

підвищення рівня мінімальної заробітної плати, збільшення вартості всіх 

матеріальних ресурсів, які використовує підприємство, збільшилися податки, 

збори та плата за послуги сторонніх організацій, збільшилися витрати по збуту. 

Порівняно з попереднім роком середній відсоток за приймання коштів 

споживачів збільшився на 0,9%, що стало причиною росту витрат на оплату 

послуг банків. 

Збільшилися розрахунки за послуги з КП «УМГ» по нарахуванню, обліку 

по особовим рахункам та рознесення платежів від населення за водопостачання 

та водовідведення на 48,2%. 

Нами було враховано все це в нових розрахунках тарифів. Відбулося 

збільшення нових тарифів до діючих, на послугу з централізованого постачання 

холодної води- на 9,4%, на послугу з централізованого водовідведення — на 

3,4%. 

Посилаючись на вищевикладене, просимо Вас затвердити нові тарифи 

для КП “Вишнівськводоканал” в таких розмірах: 

на послугу з централізованого постачання холодної води — 8,37 грн за 1 

куб. м (без ПДВ); 

на послугу з централізованого водовідведення — 5,13 грн за 1 куб. м (без 

ПДВ). 
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