
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 р. №
464 довести до Вашого відома інформацію, а саме:

Інформація щодо споживання споживачем послуг з централізованого постачання холодної
води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем у 2019 році.

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

Період дії тарифів 30.09.18 — 31.05.19 01.06.19 — 21.09.19 Діючий тариф
Централізоване постачання холодної 
води

7,99 8,98 9,78

Централізоване водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових
систем)

7,67 8,22 8,50

Середнє споживання у 2019  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

66,8 куб.м / рік 597,53 грн. 83,81 куб.м / рік 689,75 грн.

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) 52170,4 49,6 48252,2 55,0
Електроенергія 26913,1 25,6 26968,4 30,7
Придбання води в інших 
підприємств/очищення стічних вод 
потужностями інших підприємств

0,0 0,0 0,0 0,0

Ремонти (матеріали) зовнішніх мереж 4002,0 3,8 3106,4 3,5
Реагенти 2284,5 2,2 0,0 0,0
Витрати на обслуговування та повернення 
кредитів

0,0 0,0 0,0 0,0

Інші витрати (паливно-мастильні 
матеріали,  повірка лічильників води, 
податки, послуги зв’язку, транспортні, 
банківські тощо)

13622,6 12,9 5335,5 6,1

Кошти для виконання інвестиційної 
програми

6246,6 5,9 4075,5 4,7

Усього без ПДВ 105239,2 100 87742 100

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших 
країнах (використано курс НБУ на 31.12.2019 (1 євро = 26,42 грн)



Чехія Литва Німеччина Болгарія Польща Румунія
101,0 грн. /

куб.м
66,9 грн. /

куб.м
139,8 грн. /

куб.м
42,1 грн. / куб.м

76,5 грн. /
куб.м

47,3 грн. /
куб.м

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

Чехія Литва Німеччина Болгарія Польща Румунія
69,1 51,8 89,7 88,4 84,6 69,0

Додаткова інформація

По
Виробнику

послуг

В середньому
по Україні

Вартість 1 л питної води 0,89 коп. 1 копійка

Вартість 10 л питної води 8,94 коп. 10,2 копійки

Вартість 100 л питної води 89,46
1 грн. 2
копійки

Адміністрація МКП “Хмельницькводоканал” 

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

прийнятидуш 30 разів

прийнятиванну 13 разів

прання в машині-автомат 14 разів



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:

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

Період дії тарифів
З 01.10.2018 р. по

01.06.2019 р.
З 01.06.2019 р. по

22.09.2019 р.
Діючий тариф

(з 22.09.2019 р.)
Централізоване 
водопостачання 

8,42 8,98 9,78

Централізоване 
водовідведення 

8,08 8,22 8,50

Середнє споживання у 2019 році на одне домогосподарство склало:

Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення 
фізичні одиниці грошові одиниці фізичні одиниці грошові одиниці

Середнє по Виробнику 
послуг

92,7 куб.м / рік 812,05 грн. 98,68 куб.м / рік 795,36 грн.

Кошти, враховані при встановленні діючого тарифу:

Елементи складових тарифу (без ПДВ)
Централізоване
водопостачання

Централізоване
водовідведення

тис.грн % тис.грн %
Оплата праці (з відрахуваннями) 52170,4 49,6 48252,2 55,0
Електроенергія 26913,1 25,6 26968,4 30,7
Придбання води в інших 
підприємств/очищення стічних вод 
потужностями інших підприємств

0,0 0,0 0,0, 0,0

Ремонти (матеріали) 4002,0 3,8 3106,4 3,5
Реагенти 2284,2 2,2 0,0 0,0
Витрати на обслуговування та повернення 
кредитів

0,0 0,0 0,0 0,0

Інші витрати (паливно-мастильні 
матеріали,  повірка лічильників води, 
податки, послуги зв’язку, транспортні, 
банківські тощо)

13622,6 12,9 5335,5 6,1

Кошти для виконання інвестиційної 
програми

6246,6 5,9 4079,5 4,7

Усього 105239,2 100 87742,0 100

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах 
(використано курс НБУ на 31.12.2019 (1 євро = 26,42 грн)

Чехія Литва Німеччина Болгарія Польща Румунія
101,0 грн. / куб.м 66,9 грн. / куб.м 139,8 грн. / куб.м 42,1 грн. / куб.м 76,5 грн. / куб.м 47,3 грн. / куб.м



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

Чехія Литва Німеччина Болгарія Польща Румунія
69,1 51,8 89,7 88,4 84,6 69,0

Стан мереж Виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

Водопровідні Каналізаційні 
Протяжність мереж Виробника загальна, км: 670,166 387,335
у т.ч. протяжність ветхих мереж, км 316,938 174,494

Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років 50 50

Додаткова інформація

По Виробнику
послуг

В середньому
по Україні

Вартість 1 л питної води 0,89 коп. 1 копійка

Вартість 10 л питної води 8,94 коп. 10,2 копійки

Вартість 100 л питної води 89,46 коп. 1 грн. 2 копійки

Адміністрація МКП “Хмельницькводоканал”

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

прийнятидуш 30 разів

прийнятиванну 13 разів

прання в машині-автомат 14 разів


