
 

Про встановлення коригованих тарифів на централізоване водопостачання 

та централізоване водовідведення» 

 

 

До виконавчого комітету Бердичівської міської ради від комунального 

підприємства «Бердичівводоканал» 09.06.2021 надійшла заява та додані до неї 

матеріали для встановлення коригованих тарифів на централізоване 

водопостачання та централізоване водовідведення (транспортування стічних 

вод). 

Додаткові розрахунки і матеріали підприємство надавало в процесі 

розгляду та 20.10.2021. 

Всі матеріали були опрацьовані робочою групою з перевірки розрахунків 

тарифів, утвореною розпорядженням міського голови від 12.07.2021 №125. На 

відкритому засіданні Комісії були обговорені питання щодо поданих розрахунків 

економічно обґрунтованих витрат. 

Після розгляду матеріалів та внесення змін до розрахунків тарифу був 

розроблений відповідний проект рішення, який відповідно Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» був оприлюднений на офіційному посталі міста 

- 01.10.2021. 

Повідомлення про намір змінити тарифи було оприлюднене відповідно до 

вимог чинного законодавства: на сайті підприємства, 15.06.2021 в друкованому 

засобі масової інформації «РІО-Бердичів» та 06.08.2021 на сайті Бердичівської 

міської ради. 

 

Діючі тарифи на сьогодні є економічно не обґрунтовані. 

Протягом планового періоду відбулися зміни в ряді нормативно-правових 

актів, що призвели до змін ціни на електричну енергію та мінімальних гарантіях 

оплаті праці.  

Проект рішення передбачає коригування тарифу за двома складовими: 

1. Заробітна плата  

2. Вартість електроенергії 

 

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи: 

Витрати на оплату праці працівників з відрахуваннями  у структурі тарифу 

складає – 44,22%.  

Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів 

здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної 

плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з 

урахуванням положень генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної 

угод, якщо ліцензіат перебуває у сфері дії сторін таких угод, та колективного 

договору ліцензіата. 

Відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15 

грудня 2020 року № 1082-IX відбулася зміна мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму у наступних розмірах: 

прожитковий мінімум працездатних осіб: з 1 липня - 2379 гривень, з 1 

грудня - 2481 гривня; 



мінімальна заробітна плата: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 

гривень. 

Розмір тарифної ставки робітника І розряду в діючому тарифі здійснювався 

виходячи з 160% прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб – 

1921 грн., тобто  4 856,29 грн. 

У новому скоригованому тарифі витрати на оплату праці розраховані, 

виходячи з 160% прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб з 

01.07.2021р – 2379 грн., тобто 6 014,11 грн. 

 

Врахування нової розрахункової мінімальної тарифної ставки працівника 1-

го розряду у структурі собівартості тарифів на централізоване водопостачання та 

централізоване водовідведення (транспортування стічних вод) призвело до 

загального збільшення витрат на оплату праці на 24%. 

Відповідно витрати на відрахування на соціальні заходи підвищуються 

пропорційно зростанню витрат на оплату праці. 

 

Електроенергія 

Витрати на електроенергію в структурі тарифу на централізоване 

водовідведення та централізоване водовідведення складають - 25,13%. 

Суттєві зміни на ринку енергоносіїв мають постійний характер та не 

залежать від господарської діяльності підприємства. 

Вартість активної електроенергії, яка врахована в діючих тарифах 

становить 2,49 грн / кВт/год без ПДВ, а врахована у проекті рішення 

виконавчого комітету (за результатами 1кв 2021р) 2,85 грн/кВт/год без ПДВ. 

(тобто на 14,5%). 

 

Внесені зміни до статей витрат призвели до збільшення собівартості 

послуг загалом по підприємству на 18%: 

- централізоване водопостачання  - з 19,74 грн до 23,22 грн за 1 м куб з 

ПДВ. (+18%) 

- централізоване водовідведення – з 6,04 грн  до 7,16 грн за 1м куб 

(транспортування стоків +19%). 

Але, з моменту розміщення проекту рішення на офіційному сайті 

відбулися зміни в ціні на електроенергію. 

 

Вартість активної електроенергії збільшилася до 3,24 грн/кВт/год без ПДВ, 

тобто ще на 13,8% від врахованого в проекті рішення виконавчого комітету. 

Тобто, загальна вартість електроенергії підвищиться на 30,2% від 

врахованих у діючих тарифах, встановлених 2019 році. 

 

Підприємство провело нові розрахунки скоригованих тарифів на 

централізоване водовідведення та централізоване водовідведення. 

Внесені зміни до статей витрат призвели до збільшення собівартості 

послуг загалом по підприємству на 22%: 

- централізоване водопостачання  - з 19,74 грн до 24,17 грн за 1 м куб з 

ПДВ. (+22,44%) 

- централізоване водовідведення – з 6,04 грн  до 7,37 грн за 1м куб з 

ПДВ. (транспортування стоків +22,02%). 



 

Враховуючи зміни ціни на енергоносії, з метою забезпечення ефективності 

діяльності підприємства, зменшення навантаження на міський бюджет в частині 

компенсації різниці між затвердженими тарифами та собівартістю 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, тарифи 

становитимуть: 

- на централізоване водопостачання  - з 19,74 грн до 24,17 грн за 1 м 

куб з ПДВ (+22,44%) 

- на централізоване водовідведення – з 6,04 грн  до 7,37 грн за 1м. 

куб. з ПДВ (транспортування стоків +22,02%). 

 


