
Кошти, враховані при встановленні діючого тарифу: 

Елементи складових тарифу (без ПДВ) 
Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення 

тис.грн % тис.грн % 

Оплата праці (з відрахуваннями) 63883 39,0 68125 53,1 

Електроенергія 59208 36,2 28972 22,6 

Придбання води в інших підприємств/очищення стічних вод 

потужностями інших підприємств 
0 0,0 0 0,0 

Ремонти (матеріали) 11504 7,0 12713 9,9 

Реагенти 563 0,4 183 0,1 

Витрати на обслуговування та повернення кредитів 0 0,0 0 0,0 

Інші витрати (ремонтні роботи, паливно-мастильні матеріали, 

газ природний, МШП, податки, оренда приміщень, виробничі 

послуги сторонніх організацій, зокрема, послуги зв’язку, 

підкачка та транспортування води, перекачка та відведення 

стічних вод, програмне забезпечення, банківські послуги, 

технічне обслуговування ОЗ, комунальні послуги, компенсація 

витрат тощо) 

22965 14,0 8744 6,8 

Кошти для виконання інвестиційної програми (за рахунок 

амортизації) 
5597 3,4 9601 7,5 

Усього без ПДВ 163720 100,0 128338 100,0 

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах  (приведено за курсом НБУ  на 31.12.2019  

-     1 € = 26,4220 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 

Середній рівень водоспоживання 1 домогосподарством в окремих 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: 842,855 463,565 

у т.ч. протяжність ветхих мереж, км 417,417 163,202 

Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років 26 14 

 

Як можна використати 1 куб.м=1000 літрів води:  по Виробнику послуг усереднено по Україні 

Прийняти душ 30 разів Вартість 1 л питно їводи 1,2 копійки 1 копійка 

Прийняти ванну 13 разів Вартість 10 л питної води 12,1 копійки 10,2 копійки 

прання в машині-автомат 14 разів Вартість 100 л питної води 121,2 копійки 1 грн. 2 копійки 

 

                                                                     ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ! 

Для можливості безперебійного забезпечення водопостачанням Ваших осель 

просимо своєчасно сплачувати за послуги! Здійснити оплату за спожиті послуги без виходу з 

дому Ви можете на сайті підприємства без реєстрації, в розділі “ОПЛАТА ОНЛАЙН” з 

картрахунку будь-якого банку. 
До уваги мешканців приватних будинків! 

Для укладання договору на полив присадибної ділянки просимо надсилати листи з зазначенням площі поливу 

за адресою м. Полтава,вул. Спаська,9 або на електрону адресу dovidka@vodokanal.poltava.ua 

Безоблікове використання води не припускається! 

 

З планами державного контролю та результатами перевірок ліцензійної діяльності можна ознайомитись на офіційному веб-сайті НКРЕКП 

www.nerc.gov.ua. 

 

З повагою                   КП ПОР «ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ»   
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