
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про зміну тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення  

на 2021рік 

 

12 листопада 2020 року на засіданні виконавчого комітету Ковельської міської 

ради було схвалене рішення № 348  «Про встановлення тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення» Ковельському управлінню 

водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал».  

Відповідно до затвердженої  Структури тарифів на централізоване водопостачання 

та централізоване водовідведення, вартість послуг (без ПДВ) становитиме: 

централізоване   водопостачання     -   9,55 грн/м³³    ( з ПДВ  - 11,46 грн/м³ ) 

централізоване   водовідведення      -  14,20 грн/м³³   ( з ПДВ  - 17,04  грн/м³ ) 

Дані тарифи встановлені на період з 01 січня по 31грудня 2021року. 

          Метою встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 

водовідведення на 2021 рік є приведення їх у відповідність до діючого законодавства та до 

економічно обґрунтованого рівня, що забезпечить: 

        - утримання якості надання послуг на рівні нормативної; 

         -       дотримування та виконання норм трудового законодавства; 

        -      можливість фінансування підприємством витрат відповідно до умов діяльності 

підприємства у 2021 році, впровадження низки першочергових проектів, спрямованих на 

забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності,  якості технологічного 

процесу, впровадження енергозберігаючих технологій, відповідно до затвердженої 

інвестиційної програми на планований рік; 

        -      беззбиткову діяльність підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства 

України (законів України «Про ціни та ціноутворення», «Про питну воду та питне 

водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», 

Господарського кодексу України). Зокрема, відповідно до статті 10 Закону України «Про 

державне регулювання у сфері комунальних послуг» тарифи на комунальні послуги 

суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках повинні 

забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планових витрат на їх 

виробництво.  

Основні чинники, що вплинули на рівень зростання тарифів : 

- зростання витрат на електроенергію на 1,52%.  

- ріст планованого фонду оплати праці, який розрахований  виходячи із 

законодавчо встановленого прожиткового мінімуму у розмірі  - 2270грн. 

(грудень 2020), передбаченого Законом України «Про державний бюджет 

України на 2020рік», положень генеральної та галузевої угод, колективного 

договору на 10,6%;  

- зменшення обсягів реалізації послуг централізованого водопостачання на 2,2% ; 

- збільшення  обсягів реалізації послуг централізованого водовідведення на 2,8%; 

- збільшення витрат, пов’язаних зі сплатою обов’язкових зборів та платежів на 

5,2%. Витрати формувались на основі діючих норм Податкового кодексу 

України; 

- зміна рівня амортизаційних відрахувань за рахунок прийняття на баланс 

водопровідних та каналізаційних мереж, оновлення основних фондів на 8,4%;   

- збільшення витрат на матеріали для проведення поточних ремонтів на 

180,5тис.грн.  Ступінь зносу основних виробничих фондів діяльності 

підприємства з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення становить 65%, що може в будь-який момент призвести до 

виникнення критичної техногенної ситуації, пов’язаною з виникненням 

перебоїв у роботі обладнання та механізмів, руйнування споруд, що загрожує 
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стабільному та безперебійному наданню послуг з водопостачання та 

водовідведення мешканцям м.Ковеля та Ковельського району. 

- збільшення витрат на реагенти для знезараження питної води та зворотних  

стоків на 39,25тис.грн; 

                Також, відповідно до п.8 розділу 2  постанови КМУ № 467 від 10.06. 20р. при 

розрахунку тарифів на 2021рік врахований планований прибуток в обсязі 2 %. 

Встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно 

обгрунтованих витрат на їх виробництво, згідно з діючим законодавством, не 

допускається.  

            Підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення для соціально незахищених та малозабезпечених верств 

населення  буде компенсовано через пільги та субсидії які, згідно законодавства, може 

безперешкодно оформити кожна родина. 

  Просимо споживачів підприємства з розумінням віднестися до збільшення 

тарифів, а також поспішити повністю розрахуватися з боргами за надані послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за діючими 

тарифами.          

  

Адміністрація 


