
Кошти, враховані при встановленні діючого тарифу: 

Елементи складових тарифу (без ПДВ) 
Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення 

тис.грн % тис.грн % 

Оплата праці (з відрахуваннями) 80375 44,8 90127 59,9 

Електроенергія 66774 37,2 30189 20,1 

Придбання води в інших підприємств/очищення стічних вод 

потужностями інших підприємств 
0 0,0 0 0,0 

Ремонти (матеріали) 4869 2,7 8269 5,5 

Реагенти 721 0,4 218 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) 

20598 11,5 10260 6,9 

Кошти для виконання інвестиційної програми (за рахунок 

амортизації) 
6117 3,4 11338 7,5 

Усього без ПДВ 179454 100,0 150401 100,0 

Тарифи на централізоване водоспоживання (водопостачання та водовідведення) в інших країнах  (приведено за курсом НБУ  1 $ = 26,96 грн.): 

Чехія Литва Словенія Болгарія Польща Румунія 

95.4 грн/куб.м 72.8 грн/куб.м 73,1 грн/куб.м 44,7 грн/куб.м 79,0 грн/куб.м 52,6 грн/куб.м 

Середній рівень водоспоживання 1 домогосподарством в окремих країнах, куб.м/рік  

Чехія Литва Словенія Болгарія Польща Румунія 

74,2 куб.м/рік 57,6 куб.м/рік 96,0 куб.м/рік 89,8 куб.м/рік 94,4 куб.м/рік 71,3 куб.м/рік 

Стан мереж Виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення 

 Водопровідні  Каналізаційні  

Протяжність мереж Виробника загальна, км: 840,845 466,342 

у т.ч. протяжність ветхих мереж, км 417,77 166,103 

Термін відновлення ветхих мереж за рахунок  амортизації,  років 12 9 

 

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

Прийняти душ 30 разів Вартість 1 л питно їводи 1,3 копійки 1,2 копійка 

Прийняти ванну 13 разів Вартість 10 л питної води 13,3 копійки 12,2 копійки 

Прання в машині-автомат 14 разів Вартість 100 л питної води 1 грн. 33 копійки 1 грн. 22 копійки 

 

                                                                     ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ! 

Для можливості безперебійного забезпечення водопостачання Ваших осель 

просимо своєчасно сплачувати за послуги! 
Здійснюйте розрахунки за спожиті послуги та передавайте показники лічильників без виходу з дому шляхом 

приєднання до всеукраїнської платформи обліку комунальних платежів GKH.IN.UA через мессенджери 

Telegram або Viber,  за допомогою  чого Ви можете  передати показники приладів обліку, отримати 

інформацію про стан рахунку та провести оплату: 

-в Telegram - скористатися пошуком, набравши @GKH_IN_UA_BOT- або перейти за посиланням t.me/GKH_IN_UA_BOT; 

 - в Viber - також знайти GKH.IN.UA або перейти за посиланням chats.viber.com/gkh_in_ua. 

До уваги мешканців приватних будинків! 

Поливний сезон розпочинається з 1 травня! Не зволікайте з укладанням договорів на здійснення поливу! 

Заявки приймаються за адресою м. Полтава, вул. Спаська,9 (абонентська скринька) або на електрону 

адресу dovidka@vodokanal.poltava.ua 

Безоблікове використання води для здійснення поливу є приводом для обмеження надання послуги 

водопостачання. 

 

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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