
 

 

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 2017 році. 

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

Період дії тарифів   Діючий тариф 
Централізоване постачання холодної води 

З 26.08.2016 р. до 12.05.2017 р. 

5,50 грн. 

Централізоване водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) 
5,99 грн. 

 

Період дії тарифів   Діючий тариф 
Централізоване постачання холодної води 

З 12.05.2017 р. до 29.11.2017 р. 

7,07 грн. 

Централізоване водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) 
6,84 грн. 

 

Період дії тарифів   Діючий тариф 
Централізоване постачання холодної води 

З 29.11.2017 р. до 25.01.2018 р. 

6,83 грн. 

Централізоване водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) 
6,84 грн. 

 

Середнє споживання у 2017 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 87,91 куб.м / рік 567,22 грн. / рік 107,16 куб.м / рік 701,90 грн. / рік 

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) 18445,507 45,1 26046,352 49,3 
Електроенергія 8363,413 20,4 16287,904 30,8 
Придбання води в інших підприємств/очищення 

стічних вод потужностями інших підприємств 
- - - - 

Ремонти (матеріали) зовнішніх мереж 4273,823 10,4 4206,511 8,0 
Реагенти 691,870 1,7 - - 
Витрати на обслуговування та повернення 

кредитів 
- - - - 

Інші витрати (паливно-мастильні матеріали,  

повірка лічильників води, податки, послуги 

зв’язку, транспортні, банківські тощо) 

5951,605 14,5 3690,005 6,9 

Кошти для виконання інвестиційної програми 3218,125 7,9 2620,661 5,0 
Усього без ПДВ 40944,343 100 52851,433 100 



 

 

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах (використано курс 

НБУ  на 01.01.2018 року - 1 євро = 33,4954 грн.) 

Чехія Болгарія Литва Польща Румунія 
105,85 грн. / куб.м 35,95 грн. / куб.м 84,74 грн. / куб.м 68,67 грн. / куб.м 42,41 грн. / куб.м 

 

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

Чехія Болгарія Литва Польща Румунія 
76,7 91,2 49,3 79,5 74,7 

 

Cтан мереж Виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 

 Водопровідні  Каналізаційні  
Протяжність мереж Виробника загальна, км: 625,871 365,740 
у т.ч. протяжність ветхих мереж, км 

278,793 163,777 

Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років 48 42 

Додаткова інформація 

 

 по Виробнику послуг усереднено по Україні 

Вартість 1 л питної води 0,646 коп. 0,7 коп. 

Вартість 10 л питної води 6,46 коп. 7,2 коп. 

Вартість 100 л питної води 64,6 коп. 72 коп. 

 

 

                    

Адміністрація МКП “Хмельницькводоканал” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2017  році 

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

Період дії тарифів   Діючий тариф 
Централізоване водопостачання  

З 26.08.2016 р. до 12.05.2017 р. 
5,20 грн. 

Централізоване водовідведення  5,65 грн. 

 

Період дії тарифів   Діючий тариф 
Централізоване водопостачання  

З 12.05.2017 р. до 29.11.2017 р. 
6,49 грн. 

Централізоване водовідведення  6,58 грн. 

 

Період дії тарифів   Діючий тариф 
Централізоване водопостачання  

З 29.11.2017 р. до 25.01.2018 р. 
6,49 грн. 

Централізоване водовідведення  6,58 грн. 

 

 

Середнє споживання у 2017 році на одне домогосподарство склало: 

 
Централізоване водопостачання  Централізоване водовідведення  

фізичні одиниці грошові одиниці фізичні одиниці грошові одиниці 
Середнє по Виробнику послуг 141,6 куб. м / рік 858,1 грн. / рік 57,48 куб. м / рік 360,4 грн. / рік 

Кошти, враховані при встановленні діючого тарифу: 

Елементи складових тарифу (без ПДВ) 

Централізоване 

водопостачання 

Централізоване 

водовідведення 
тис.грн % тис.грн % 

Оплата праці (з відрахуваннями) 32891,956 43,4 32420,475 47,8 
Електроенергія 16283,904 21,5 21963,119 32,4 
Придбання води в інших підприємств/очищення 

стічних вод потужностями інших підприємств 
- - - - 

Ремонти (матеріали) 8320,751 11,0 5671,921 8,4 
Реагенти 1347,162 1,8 - - 
Витрати на обслуговування та повернення 

кредитів 
- - - - 

Інші витрати (паливно-мастильні матеріали,  

повірка лічильників води, податки, послуги 

зв’язку, транспортні, банківські тощо) 

10729,879 14,0 4526,681 6,2 

Кошти для виконання інвестиційної програми 6266,720 8,3 3534,150 5,2 
Усього 75,840,372 100 67846,35 100 

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах 

(використано курс НБУ  на 01.01.2018 р. - 1 євро = 33,4954 грн) 

Чехія Болгарія Литва Польща Румунія 
105,85 грн. / куб.м 35,95 грн. / куб.м 84,74 грн. / куб.м 68,67 грн. / куб.м 42,41 грн. / куб.м 

 

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

Чехія Болгарія Литва Польща Румунія 
76,7 91,2 49,3 79,5 74,7 

 

 



 

 

Стан мереж Виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 

 Водопровідні  Каналізаційні  
Протяжність мереж Виробника загальна, км: 625,871 365,740 
у т.ч. протяжність ветхих мереж, км 

278,793 163,777 

Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років 48 42 

 

Додаткова інформація 

 по Виробнику послуг усереднено по Україні 

Вартість 1 л питної води 0,646 коп. 0,7 коп. 

Вартість 10 л питної води 6,46 коп. 7,2 коп. 

Вартість 100 л питної води 64,6 коп. 72 коп. 

 

 

 
                 

                    

Адміністрація МКП “Хмельницькводоканал” 


