
Інформація про намір зміни тарифів 
на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

 
КП «Хмільникводоканал» інформує наступне: 
        впродовж 2021 року відбулось суттєве зростання основних складових витрат у тарифах на 
централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, зокрема: мінімальної 
заробітної плати, вартості електричної енергії, ПММ та інших матеріальних ресурсів, в зв’язку з 
чим виникла невідповідність діючих тарифів  фактичним витратам.з цен 
      тНа виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 
05.06.2018р. №130 «Про затвердження Порядку інформування  споживачів   про намір зміни  
цін/тарифів, на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», КП 
«Хмільникводоканал» інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в місті Хмільнику. 

Відповідно до постанови №869 від 01 червня 2011 року (зі змінами) «Про порядок 
формування тарифів  на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення»  та 
Наказу №239 від 12.09.2018 року «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого 
самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, а також розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, поданих для їх встановлення», КП «Хмільникводоканал» проведено 
розрахунок тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. 

Розмір планованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення становить:  

1) по водопостачанню: 
- для населення:                            35,94 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 5,99 грн.; 
- для бюджетних установ міста: 35,94 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 5,99грн.; 
- для інших споживачів:              35,94 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 5,99грн.; 

2) по водовідведенню: 
- для населення:                              21,36 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 3,56грн.; 
- для бюджетних установ міста:   21,36 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 3,56грн.; 
- для інших споживачів:                21,36 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 3,56 грн. 

В розроблених тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення прибуток не передбачено та виключені витрати на збут. 

Плановані витрати на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення 

Назва витрат 

Водопостачання Водовідведення 

Сума витрат         
(тис. грн.) 

Вартість 
складової в 1м3, 

грн. 

Сума витрат     
(тис. грн.) 

Вартість 
складової в 1м3, 

грн. 
1. Прямі матеріальні 
витрати, в тому числі: 6951,3 10,73 3816,6 4,89 

Електроенергія 4570,6 7,05 3656,6 4,69 

Реагенти для очистки води 1805,7 2,79 - - 

-Інші прямі матеріальні 
витрати 575,0 0,89 160,0 0,20 

2. Прямі витрати з оплати 
праці 5628,0 8,69 4950,0 6,35 

3. Інші прямі витрати ЄСВ 
22%, амортизація, податки 2338,6 3,61 1907,8 2,44 

4. Загальновиробничі 
витрати 2940,6 4,53 2103,3 2,70 

5. Адміністративні витрати 1550,7 2,39 1109,2 1,42 

6. Витрати на збут - - - - 



7. Всього повна собівартість 19409,2 29,95 13886,9 17,80 

8. ПДВ 20% 3881,8 5,99 2777,4 3,56 

Всього: 23291,0 35,94 16664,3 21,36 
Причинами перегляду тарифів є зростання цін на складові собівартості: електроенергія, 

реагенти для очищення води, зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 
мінімальна заробітна плата, паливно-мастильні матеріали та інші. Тариф встановлюється 
виконавчим комітетом Хмільницької міської ради. 

Назва Одиниця 
виміру 

В діючих  тарифах, 
грн., без ПДВ 

В планованих 
тарифах грн., 

без ПДВ 
% росту 

Електроенергія 1 кВт. год. 2,80 5,08 +81,4 

ПММ (бензин А-92) 1 літр 22,08 24,21 +9,6 

ПММ (дизпаливо) 1 літр 22,92 24,21 +5,6 

ПММ (газ скраплений) 1 літр 11,00 15,32 +39,3 
Сіль кухонна виварна 
«Екстра» 1 тонна 3528 37,50 +6,3 

Коагулянт 1 тонна 12375 12750 +3,0 

Хлор зріджений 1 тонна - 40333 - 
Прожитковий мінімум для 
працездатних осіб грн. 2102 2481 +18,0 

 
Таблиця діючих та проектуємих тарифів по КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради 

на 2022 рік 
 

№ 
п/п 

Групи споживачів Діючі тарифи Проектуємі тарифи  % росту 

без ПДВ з ПДВ без ПДВ з ПДВ 
 

Водопостачання 
1 Населення  17,88 21,46 29,95 35,94 +67,5 

2 Бюджетні організації 31,21 37,45 29,95 35,94 -4,0 

3 Інші споживачі 31,21 37,45 29,95 35,94 -4,0 

Водовідведення 
1 Населення  9,53 11,44 17,80 21,36 +86,7 

2 Бюджетні організації 16,54 19,85 17,80 21,36 +7,6 

3 Інші споживачі 16,54 19,85 17,80 21,36 +7,6 

                                                                                
                                                                        Водопостачання та водовідведення 
 
1 Населення  27,41 32,90 47,75 57,30 +74,2 

2 Бюджетні організації 47,75 57,30 47,75 57,30 - 

3 Інші споживачі 47,75 57,30 47,75 57,30 - 

Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення, що надаються КП «Хмільникводоканал», встановлені рішенням виконавчого 
комітету Хмільницької міської ради 08.10.2019 року №375 та  введені в дію з 01.11.2019 року.            
Послуги з  централізованого водопостачання та централізованого водовідведення надаються 
цілодобово. 

Зауваження та пропозиції приймаються до 28 березня 2022р. включно, за адресою:  
22000, м. Хмільник, вул. Вугринівська, 130, тел. 2-31-43; 2-30-44 

КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради та до органу уповноваженого 
встановлювати тарифи – Хмільницької міської ради , за адресою: 22000 м. Хмільник, вул. 
Столярчука 10, тел.2-32-73; 2-25-14. 

 
Адміністрація КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради.               


