
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 % 

Частка витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 83853 95,1 93959 95,1 

Оплата праці (з відрахуваннями) 3189 3,6 3574 3,6 

Електроенергія 0 0,0 0,0 0,0 

Придбання води в інших підприємств/очищення стічних вод 

потужностями інших підприємств 
0 0,0 0 0,0 

Ремонти (матеріали) зовнішніх мереж 0 0,0 0 0,0 

Реагенти 0 0,0 0 0,0 

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

Амортизація 20 0,0 22 0,0 

Інші витрати (адміністративні витрати зі збуту послуг, паливно-

мастильні матеріали, виробничі послуги сторонніх 

організацій,зокрема, послуги зв’язку, програмне забезпечення, 

послуги банків зі збору платежів з населення, компенсація витрат 

тощо) 

1104 1,3 1237 1,3 

Кошти для виконання інвестиційної програми  0 0,0 0 0,0 

Усього без ПДВ 88166 100,0 98792 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 В середньому по Україні 

Прийняти душ 30 разів Вартість 1 л питної води 1,3 копійки 1,2 копійка 

Прийняти ванну 13 разів Вартість 10 л питної води 12,5 копійки 12,2 копійки 

Прання в машині-автомат 14 разів Вартість 100 л питної води 1 грн. 25 копійок 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 одержувачів житлових субсидій! 
Відповідно до законодавства житлова субсидія не призначається (в тому числі на наступний термін) сім’ям, які мають 

прострочену понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління 
багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян (340 грн.).  
З метою призначення субсидії з 1 травня 2021 року  на наступний термін, у разі наявності заборгованості, необхідно 

терміново вирішити питання її погашення або укласти з надавачем послуг договір реструктуризації боргу. 
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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