
Повідомлення 

про намір КП “Управління ВКГ»  
змінити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення та встановити внески за обслуговування вузлів комерційного обліку Д. – 15 

мм для будівель, приміщення яких є самостійними об’єктами нерухомого майна  

і плату за абонентське обслуговування 

     

На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України «Про затвердження Порядку інформування про намір зміни цін/тарифів на 

комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» №130 від 05.06.2019  КП « Управління 

ВКГ» м. Канева інформує про намір змінити тарифи: 

-на послуги  з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;  

та встановити: 

- внески за обслуговування вузлів комерційного обліку Д. – 15 мм для будівлі, приміщення якої є 

самостійними об’єктами нерухомого майна (споживачів приватного сектору, фізичних осіб 

підприємців та юридичних осіб); 

- плату за абонентське обслуговування для абонентів багатоквартирних будинків, абонентів 

фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які є споживачами послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках 

 

Обґрунтування 

 

1. Необхідність зміни тарифів виникла у зв’язку з внесенням змін до Постанови  Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 « Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги» Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 

№ 291 та приведенням їх до рівня економічно обґрунтованих. 

 Діючі тарифи встановлені з 01.02.2019 року рішенням виконавчим комітетом Канівської 

міської ради №13 від 16.01.2019 на підставі розрахунків коригування тарифів, що діяли у 2018 

році, коригування  відбулося в зв’язку зі збільшенням витрат на електричну енергію, пов’язаних з 

відміною надання підприємствам диференційованих (в т.ч. нічного) тарифів на електричну 

енергію за періодами часу та введення тарифів на розподіл електричної енергії, також зі 

збільшенням витрат на заробітну плату, в зв’язку зі зміною мінімального прожиткового мінімуму 

та внесених змін до Галузевої угоди на 2017-2021 рр., стосовно розрахунку заробітної плати.  

В результаті наданих до Уповноваженого органу розрахунків тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення планується встановити 

наступний рівень тарифів для окремих груп споживачів, а саме: 
 

Розрахунк
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  Групи 
споживачів/перелі
к послуг 
  грн. %   грн. грн. грн. % грн. % 

Населення                   

Централізоване 
водопостачання 15,50 0,00 15,50 3,10 18,60 19,02 0,00 -0,42 -2,2% 

Централізоване 
водовідведення 14,50 0,00 14,50 2,90 17,40 17,82 0,00 -0,42 -2,4% 

Бюджетні 
установи                   

Централізоване 
водопостачання 15,50 2,26% 15,85 3,17 19,02 19,02 0,00 0,00 0,0% 

Централізоване 
водовідведення 14,50 2,41% 14,85 2,97 17,82 17,82 0,00 0,00 0,0% 

Інші споживачі                   



Централізоване 
водопостачання 15,50 22,6% 19,00 3,80 22,80 22,80 20,0% 0,00 0,0% 

Централізоване 
водовідведення 14,50 23,1% 17,85 3,57 21,42 21,42 20,0% 0,00 0,0% 

 

 

Інформація, щодо структури розрахункових тарифів  

на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення 

 

№ 

п/п 

Послуга водопостачання Послуга водовідведення 

 

Показники  

населення Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі 

населення Бюджетні 

установи 

Інші 

споживачі 

1 електроенергія 4,88 4,88 4,88 1,21 1,21 1,21 

2 
 витрати на 
оплату опраці 6,16 6,16 6,16 

8,25 8,25 8,25 

3 ЄСВ 1,34 1,34 1,34 1,78 1,78 1,78 

4 

амортизація 
основних 
засобів 0,83 0,83 0,83 

1,34 1,34 1,34 

5 
Інші матеріальні 
витрати 2,29 2,29 2,29 

1,92 1,92 1,92 

6 Всього 

собівартість  

        

          15,50 

        

        15,50 

        

        15,50 

 

14,50 

 

14,50 

 

14,50 

7 Рентабельність 

(грн.) 

                

            0,00 

 

0,35 

 

3,50 

 

0,00 

 

0,35 

 

3,35 

8 Всього 15,50 15,85 19,00 14,50 14,85 17,85 

9 ПДВ 20% 3,10 3,17 3,80 2,90 2,97 3,57 

10 Тариф з ПДВ           18,60 19,02 22,80 17,40 17,82 21,42 

 

2. На виконання  вимог Закону України  «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» від 22.06.2017 №2119-УІІІ розраховано внески за обслуговування вузлів 

комерційного обліку споживачів приватного сектору, фізичних осіб підприємців та юридичних 

осіб .  

Відповідно до ЗУ «Про комерційний облік»  усі вузли обліку , окрім вузлів розподільного 

обліку  ( це вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної компослуги 

в будівлях, де налічується два та більше споживачів (абонентів) , п. 6 Закону) вважаються 

комерційними, а отже вузли обліку встановлені у  споживачів приватного сектору , у фізичних 

осіб – підприємців та юридичних осіб, засоби обліку у яких встановлені у будівлі, приміщення 

якої є самостійними об’єктами нерухомого майна вважаються комерційними засобами обліку. 

Згідно п.10 ст. 1 ЗУ «Про комерційний облік» обслуговування вузлів комерційного обліку 

включає в себе огляд, опломбування/розпломбування, періодична повірка ( у тому числі 

демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки.  

Внески розраховано керуючись  «Методикою визначення розміру внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами 

комунальних послуг» затвердженою Наказом Міністерством регіонального розвитку будівництва 

та ЖКГ України № 129 від 05.06.2018 року. 

 Згідно п. 8 розділу І розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку 

визначається із розрахунку на один рік а розрахунковим періодом для оплати внесків є 

квартал, нарахування та сплата внесків здійснюється кожний календарний квартал, 

відповідно до п.6 Розділу ІІ .  

Розрахована планова вартість внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку 

споживачів приватного сектору, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб надана на розгляд 

до Уповноваженого органу : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Розрахунок   

внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку д.-15 мм  

для будівлі, приміщення якої є самостійними обєктами нерухомого майна   

     

Обслуговування вузла (вузлів) 

комерційного обліку 

№ з/п Показник Код 

рядка 

з одним 

лічильником 

грн 

 з двома 

лічильниками 

грн 

А Б В Г Д 

1 Планована виробнича собівартість, усього, у тому числі: 1 271,16 489,38 

1.1 Прямі матеріальні витрати, усього, у тому числі: 2 18,62 25,68 

1.1.1 Матеріали 3 1,04 2,08 

1.1.2 ПММ 5 17,58 23,6 

2 Прямі витрати на оплату праці, усього, у тому числі: 6 157,58 280,58 

2.1 майстер з обліку та контролю 7 12,01 24,02 

2.2 інспектор 8 45,93 80,11 

2.3  водій 9 56,38 100,98 

2.4 слюсар-ремонтник У розряду 10 43,26 75,47 

3 Інші прямі витрати, усього, у тому числі: 11 94,96 183,12 

3.1 ЄСВ 12 32,25 57,70 

3.2 Послуги сторонніх організацій (повірка засобу обліку та 

ремонт) 

13 60,21 120,42 

3.3 Витрати на відрядження 14 2,5 5,00 

4 Усього витрат повної планованої собівартості 

(міжповірочний інтервал - 48 місяців) 

15 271,16 489,38 

5 Витрати з розрахунку на місяць  17 5,65 10,20 

6 ПДВ 20% 18 1,13 2,04 

7 Всього 19 6,78 12,24 

8 Внески (з розрахунку на квартал) 20 20,34 36,72 

 
Розрахунок  

внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку Д.-15 мм, 

які улаштовані в колодязях 

будівлі, приміщення якої є самостійними обєктами нерухомого майна   

 
Обслуговування вузла (вузлів) 

комерційного обліку 

№ з/п Показник Код 

рядка 

 з одним 

лічильником                

( грн.) 

з двома 

лічильниками                    

(грн.) 

А Б В Г Д 

1 Планована виробнича собівартість, усього, у тому числі: 1 311,84 568,99 

1.1 Прямі матеріальні витрати, усього, у тому числі: 2 20,2 27,24 

1.1.1 Матеріали 3 1,02 2,04 

1.1.2 МШП (засоби захисту) 4 1,6 1,6 

1.1.3 ПММ 5 17,58 23,6 



2 Прямі витрати на оплату праці, усього, у тому числі: 6 187,65 340,73 

2.1 майстер з обліку та контролю 7 12,01 24,02 

2.2 інспектор 8 56,13 100,53 

2.3 водій 9 66,63 121,48 

2.4 слюсар-ремонтник У розряду 10 52,88 94,7 

3 Інші прямі витрати, усього, у тому числі: 11 103,99 201,02 

3.1 ЄСВ 12 41,28 75,60 

3.2 Послуги сторонніх організацій (повірка засобу обліку та 

ремонт) 

13 60,21 120,42 

3.3 Витрати на відрядження 14 2,5 5 

4 Усього витрат повної планованої собівартості 

(міжповірочний інтервал - 48 місяців) 

15 311,84 568,99 

5 Витрати з розрахунку на місяць 16 6,50 11,85 

6 ПДВ 20% 17 1,30 2,37 

7 Всього з ПДВ 18 7,80 14,22 

8 Внески (з розрахунку на квартал) 19 23,40 42,66 

 

3. На вимогу Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-УІІІ 

КП «Управління ВКГ» вводить плату за абонентське обслуговування для абонентів 

багатоквартирних будинків, абонентів фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які є 

споживачами послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в 

багатоквартирних будинках. 

  Відповідно п.11  ст.1 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» - «Плата за абонентське 

обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю послуги за індивідуальним 

договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для відшкодування 

втрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, 

здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг та стягнення плати за спожиті комунальні 

послуги, а у випадках визначених цим Законом, також і втрати на обслуговування вузлів 

обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної послуги у квартирах 

(приміщеннях) багатоквартирного будинку». 

 

Розрахунок розміру плати за абонентське обслуговування  

у розрахунку на 1 абонента на місяць 

     

№ 
п/п Перелік витрат 

Сума на 1 
абонента 
в рік  

1 
Заробітна плата працівників збуту задіяних на 
абонентському обслуговуванню 82,58  

2 ЄСВ 18,17  

3 Інші матеріальні витрати в т.ч.: 52,25  

3.1 
Витрати на повірку та ремонт вузлів 
розподільчого обліку води в рік 17,57  

3.2 
Витрати на паливо для перевезення лічильників 
на повірку в м. Черкаси 1,76  

3.3 Витрати на обслуговування оргтехніки 0,59  

3.4 Витрати на матеріали (пломба та ліска) 0,30  

3.5 
Сплата банку за перерахування плати за спожиті 
послуги 23,20  

3.6 Витрати на друк договорів  2,60  

3.7 Витрати на відрядження 0,73  

3.8 Канцтовари  5,50  

4 Всього витрат на рік 153,00  



5 
Плата за абонентське обслуговування із 
розрахунку на місяць 12,75  

6 ПДВ 20% 2,55  

7 Всього витрат з ПДВ 15,30  

 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 

календарних днів з дня публікації цього повідомлення на офіційному веб-сайті Канівської міської 

ради. Зауваження та пропозиції приймаються за поштовою адресою: м.Канів, вул. 1 Травня, 27 або 

адресою електронної пошти: e-mail:  kaniv_vodo@ukr.net 

 

Адміністрація КП «Управління ВКГ» 


