
 
 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровська область 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про встановлення тарифів  
на послуги водопостачання  
та водовідведення 
 у м. Кривому Розі  

 
 
З метою стабільного забезпечення споживачів міста життєво необхідними 

послугами з водопостачання, водовідведення та упорядкування тарифів на ці 
послуги, розглянувши звернення комунального підприємства (надалі – КП) 
"Кривбасводоканал" і державного промислового підприємства  (надалі – ДПП) 
"Кривбаспромводопостачання" щодо перегляду тарифів на послуги водо-
постачання та водовідведення з урахуванням економічно обґрунтованих витрат 
на виробництво цих послуг, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України 
від 12.07.2006 №959 "Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання та водовідведення" із змінами і 
доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 
24.10.2007 №1267, висновки Державної інспекції з контролю за цінами у 
Дніпропетровській області щодо ДПП "Кривбаспромводопостачання" від 
24.09.2008 №4/6-5/2795, щодо КП "Кривбасводоканал" від 15.10.2008 №4/6-
5/3012 з централізованого водопостачання та від 15.10.2008 №4/6-5/3011 з 
централізованого водовідведення, керуючись Законом України "Про житлово-
комунальні послуги", виконком міської ради вирішив: 

 
1. Встановити економічно обґрунтовані тарифи (у грн. з ПДВ за1 м3): 
1.1 на послуги водопостачання: 
- для ДПП "Кривбаспромводопостачання" за групами споживачів: 
І.  КП "Кривбасводоканал", 
   житлово-комунальні підприємства  
   сільських районів        0,51 
 
ІІ. Бюджетні організації, садові товариства    0,93 
 
 
ІІІ. ДП "Криворізька теплоцентраль" (на технологічні та  
      господарські потреби)       0,63  
 
ІV. Інші споживачі          4,48 

 
-  для КП "Кривбасводоканал" за групами споживачів: 



  
 
 

І. Населення (жилих будинків місцевих рад, відомчих,  
приватних, об'єднань співвласників багатоквартирних  
будинків, гуртожитків, житлово-будівельних кооперативів),  
гаражні кооперативи, садові товариства, підприємства, 
організації та установи, що фінансуються з бюджетів усіх  
рівнів, КП "Криворіжтепломережа" та ДП "Криворізька  
теплоцентраль" в обсязі, що використовується для  
надання населенню послуг із гарячого водопостачання  0,93 

 
ІІ. КП "Криворіжтепломережа",  
   ДП "Криворізька теплоцентраль" (на технологічні та  

  господарські потреби)        0,63 
 
ІІІ. Інші споживачі         4,48 

         
1.2 на послуги водовідведення для КП "Кривбасводоканал" за групами 

споживачів: 
 
І. Населення (жилих будинків місцевих рад, відомчих,  
приватних, об'єднань співвласників багатоквартирних  
будинків, гуртожитків, житлово-будівельних кооперативів),  
гаражні кооперативи, садові товариства, підприємства, 
організації та установи, що фінансуються з бюджетів усіх  
рівнів, КП "Криворіжтепломережа" та ДП "Криворізька  
теплоцентраль" в обсязі, що використовується для  
надання населенню послуг із гарячого водопостачання  1,14 
 

ІІ. КП "Криворіжтепломережа",  
    ДП "Криворізька теплоцентраль" (на технологічні та  
    господарські потреби)        0,63 
 
ІІІ. Інші споживачі         4,95 
2. Розрахунки за послуги водопостачання та водовідведення для всіх        

споживачів здійснюються у разі:  
 

2.1 наявності лічильників води  -  за їх показниками; 
 

2.2 відсутності лічильників – згідно з додатками 1, 2. 
 
3. Вищезазначені тарифи застосовувати з 01.01.2009. 
 
4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міськради від 

28.08.2006 №555 "Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та 
водовідведення у м. Кривому Розі" (із змінами та доповненнями від 12.12.2007 
№852). 



  
 

 
5. Управлінням розвитку підприємництва, економіки, відділам інфор-     

матизації та якості, загальному виконкому міської ради (Рижкова І.О.,      
Світличний О.В., Білогай О.Ю., Мєшкова О.В.), редакції Криворізької міської 
комунальної газети "Червоний  гірник" (Штельмах В.В.), комунальному 
підприємству ТРК "Рудана" (Некрасова І.Ф.) забезпечити в 10-денний термін, 
згідно з регламентом, інформування населення міста у засобах масової 
інформації та на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет у 
підрозділі "Регуляторна політика" розділу "Розвиток підприємництва" про зміст 
даного рішення та введення його до реєстру документів виконкому міської ради. 

 
6. Управлінню економіки виконкому міської ради забезпечити виконання 

заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень 
результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та 
раз кожні три роки. Звіт оприлюднити на офіційній сторінці виконкому 
міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 

 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови  Павлова К.Ю. 
 

 
 
 

 
                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Додаток 1 до проекту рішення  
виконкому міськради 
_________________№_______ 

 
Розрахунок сплати населенням за послуги                                        

водопостачання та водовідведення                                               
КП "Кривбасводоканал" 

№ 
з/п Види благоустрою житлового фонду 

Норми витрат  
холодної води: 

Сплата на 1 мешканця        
за місяць,                   
грн.: 

Сплата 
ВСЬОГО, грн. 

гр.(5) + 
гр.(6) в літрах 

за добу 
 в 

м.куб./міс

за  
холодну воду 
(0,93 грн/м3) 

за  
водовідведення 
(1,14 грн./м3)

1 2 3 4 5 6 7 



  
 
1. Жилі будинки квартирного типу з водоп-

роводом і каналізацією: 
          

- без ванн і газопостачання; 
132 3,96 3,68 4,51 8,19 

- без ванн, з газопостачанням; 165 4,95 4,60 5,64 10,24 
- з ваннами та водонагрівачами на твер-
дому паливі; 198 5,94 5,52 6,77 12,29 

- з ваннами та газовими водонагрівача-
ми; 248 7,44 6,92 8,48 15,40 

- з ваннами, швидкодіючими газовими 
водонагрівачами та багатокрапковим 
водорозбором 

275 8,25 7,67 9,41 17,08 

2. Жилі будинки з водопроводом, каналіза-
цією та централізованим гарячим водос-
поживанням, обладнані: 

       

- умивальниками, мийками та душами; 143 4,29 3,99 4,89 8,88 
- сидячими ваннами та душами; 182 

 
5,46 5,08 6,22 11,30 

- ваннами довжиною від 1500 до 1700мм 
та душами; 198 5,94 5,52 6,77 12,29 

- ваннами довжиною від 1500 до 1700мм 
та душами у будинках, висотою більше 
12 поверхів 

287 8,61 8,01 9,82 17,83 

3. Дворова водорозподільна колонка 100 3 2,79 3,42 6,21 

4. Вулична водорозподільна колонка 50 1,5 1,40 1,71 3,11 

5. Гуртожитки:         
- із загальним душем; 40 1,2 1,12 1,37 2,49 
- з душами при всіх жилих кімнатах; 50 1,5 1,40 1,71 3,11 
- із загальними кухнями та блоками ду-
шових; 70 2,1 1,95 2,39 4,34 

- без душових 60 1,8 1,67 2,05 3,72 
Примітка: у разі відсутності гарячого водопостачання норма споживання холодної води збільшується на 74 
літри за добу на одного мешканця 
 
 

 
 
Додаток 2 до проекту рішення  
виконкому міськради 
_________________№_______ 

 
Розрахунок сплати населенням за послуги 

водопостачання на ведення особистого підсобного господарства  
абонентами - громадянами, а також для колективного  

садівництва та городництва 

Призначення 

Норми витрат  
холодної води: Сплата за місяць, грн. 

( 0,93 грн/м.куб.) в літрах за добу 
на 1 голову в м.куб/міс. 

I. Утримання худоби       
Корова 80 2,4 2,23 



  
 
Молодняк великої рогатої худоби 30 0,9 0,84 
Лоша 80 2,4 2,23 
Свині літні 25 0,75 0,70 
Поросята до 4-х місяців 15 0,45 0,42 

  
в літрах на кв.м 

за добу 
в м.куб/міс. на 1 

сотку 
сплата за місяць на 1 

сотку, грн. 
II. Полив садів, присадибних ділянок, 

зелених насаджень тощо    

Сади та присадибні ділянки 6 18 16,74 
Квітники та газони 6 18 16,74 
Теплиці ґрунтові 15 45 41,85 
Теплиці стелажні зимові, парники усіх 
типів та утеплений ґрунт 6 18 16,74 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Н А Л І З 
регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення ви-

конкому міської ради "Про встановлення тарифів на послуги водопоста-
чання та водовідведення у м.Кривому Розі" 

 
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шля-

хом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важ-
ливості цієї проблеми. 

У зв’язку з підвищенням у поточному році ціни на електроенергію по І 
класу – на 44,8%-50,3%, по ІІ класу – на 40,8%-48,2% (Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 15.08.2005 №745 передбачено щомісячне підвищення тари-



  
 
фів на електроенергію для всіх споживачів (крім населення) до 5% від рівня та-
рифів у попередньому місяці), законодавчим збільшенням рівня мінімальної за-
робітної плати з 515 грн. до 605 грн., або на 17,5%, виникла необхідність у пере-
гляді діючих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для спожи-
вачів міста. 

Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям цього рішення, по-
лягає у приведенні діючих тарифів на послуги водопостачання та водовідведен-
ня до рівня економічно обґрунтованих витрат згідно з вимогами Закону України 
"Про житлово-комунальні послуги" та забезпеченні стабільної роботи комуна-
льного підприємства "Кривбасводоканал" та державного промислового підпри-
ємства "Кривбаспромводопостачання" шляхом перегляду  вищезазначених та-
рифів.  

  
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана   

за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 
Відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" повно-

важення щодо встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідве-
дення належать органам місцевого самоврядування. Тому визначена проблема 
потребує вирішення шляхом затвердження виконкомом Криворізької міської ра-
ди тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для споживачів міста. 

 
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана   

за допомогою діючого регуляторного акта. 
На сьогоднішній день тарифи на послуги водопостачання та водовідве-

дення затверджені рішенням виконкому міськради від 28.08.2006 №555 "Про 
встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у 
м.Кривому Розі" (зі змінами та доповненнями від 12.12.2007 №852). 

Враховуючи значне підвищення витрат підприємств на електроенергію, 
заробітну плату та матеріали, виникла необхідність у розробці нового регулято-
рного акта – проекту рішення виконкому міської ради "Про встановлення тари-
фів на послуги водопостачання та водовідведення у м.Кривому Розі", оскільки 
діючі тарифи на сьогоднішній день  не відповідають економічно обґрунтованим 
витратам підприємств. 

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого ре-
гуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та 
вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуля-
торного акта. 

У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта "Про встано-
влення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у м.Кривому Розі" 
очікується упорядкування та запровадження тарифів на послуги водопостачання 
та водовідведення на рівні економічно обґрунтованих витрат підприємств-
надавачів цих послуг,  ліквідація збитків по підприємствам. 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 

Населення Забезпечення стабільного надання послуг 
водопостачання та водовідведення 

Запропонований тариф на 
послуги: водопостачання – 
0,93 грн. за м3, водовід-



  
 

ведення – 1,14 грн. за м3 
(діючий тариф – 0,72 грн. 
за м3) 

Суб’єкти господа-
рювання 

Для виробника послуг – стабільна, без-
збиткова робота підприємства. 
Для інших суб’єктів господарювання –  
стабільне забезпечення послугами водо-
постачання та водовідведення, стабільні 
розрахунки за енергоносії 

Запропонований тариф на 
послуги: водопостачання – 
4,48 грн. за м3 (діючий та-
риф – 3,06 грн. за м3), во-
довідведення – 4,95 грн. за 
м3 (діючий тариф –   3,16 
грн. за м3) 

Держава 

Забезпечення життєдіяльності населення, 
промислової і соціальної інфраструктури 
територіальної громади міста та стабільні 
надходження обов'язкових платежів до 
бюджетів усіх рівнів 

Запропонований тариф на 
послуги: водопостачання – 
0,93 грн. за м3, водовід-
ведення – 1,14 грн. за м3 
(діючий тариф – 0,72 грн. 
за м3) 

 

5. Визначення цілей державного регулювання. 
Метою цього регуляторного акта є стабільне забезпечення споживачів міс-

та життєво необхідними послугами з водопостачання, водовідведення та упоря-
дкування тарифів на ці послуги.  

 
6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів до-

сягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпо-
середнього державного регулювання господарських відносин. 

Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є: 
- ринкове самоврегулювання вартості послуг водопостачання та водовід-

ведення, але на сьогоднішній день діючим законодавством органам місцевого 
самоврядування надано повноваження щодо встановлення тарифів на ці послу-
ги; 

- передбачення у державному та місцевому бюджетах видатків на відшко-
дування збитків підприємствам-надавачам послуг водопостачання та водовідве-
дення; 

- можливість зменшення рівня тарифів на послуги водопостачання та во-
довідведення за рахунок зниження рівня рентабельності.  

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення встановле-
них цілей. 

Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю запропо-
нованого регуляторного акта "Про встановлення тарифів на послуги водопоста-
чання та водовідведення у м.Кривому Розі", оскільки його запровадження дозво-
лить забезпечити беззбиткову роботу підприємств-надавачів послуг, своєчасно 
та в повному обсязі  розраховуватися за спожиті енергоносії та здійснювати від-
повідні перерахування до бюджету.  

 
8. Механізми та заходи, які  забезпечать  розв’язання визначених про-

блем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 



  
 

З прийняттям цього регуляторного акта буде забезпечено 100% відшкоду-
вання витрат підприємств на виробництво послуг водопостачання та водовідве-
дення, що в свою чергу дозволить своєчасно і в повному обсязі розраховуватися 
за енергоносії, проводити реконструкцію діючого енергетичного обладнання, 
заміну мереж, які потребують значних витрат у зв’язку з моральним та фізичним 
зношенням. 

 
9. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 
Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки затвердженню запро-

понованого регуляторного акта. В іншому випадку, у зв'язку з тим, що діючі та-
рифи не покривають витрати підприємств, які в свою чергу не в змозі у повному 
обсязі розраховуватися за енергоносії, здійснювати платежі до бюджету, поста-
чальникам, може бути припинена подача питної води. Відповідно підприємства 
можуть припинити роботу, а споживачі не отримуватимуть послуги з водопо-
стачання та водовідведення.  

 
10. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей з най-

меншими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, держави. 
Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей буде 

здійснено з найменшими втратами для населення, бюджетних установ та інших 
суб’єктів господарювання, тому що при розрахунку тарифів на послуги водопо-
стачання та водовідведення враховувалися тільки економічно обґрунтовані ви-
трати підприємств-надавачів цих послуг відповідно до діючого законодавства.  

 
11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запро-

понованого   регуляторного   акта, виправдовують відповідні витрати у ви-
падку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені. 

Не всі вигоди, які виникнуть внаслідок дії запропонованого регуляторного 
акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них – стабільне надання послуг 
водопостачання та водовідведення. 

 
 
 
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регулятор-

ного акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються органи державної 
влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які по-
винні впроваджувати  та виконувати їх. 

Виконання вимог регуляторного акта спричинить збільшення витрат для 
населення, організацій та установ, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, та 
інших споживачів, які будуть сплачувати послуги водопостачання та водовідве-
дення за тарифами, що пропонуються в проекті рішення. 

 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого ре-

гуляторного акта. 



  
 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні ко-
ригування.  

 
14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного  

акта. 
Строк дії запропонованого регуляторного акта залежить від змін у діючо-

му законодавстві. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться зміни за 
підсумками аналізу відстеження його результативності .   

 
15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
Головними чинниками результативності цього регуляторного акта є: 

- стабільне забезпечення послугами водопостачання та водовідведення, що 
надаються споживачам міста; 

- ліквідація збитковості підприємств-надавачів послуг водопостачання та 
водовідведення; 

- здійснення своєчасних розрахунків підприємств-надавачів послуг водо-
постачання та водовідведення за енергоносії. 

 
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відсте-

ження результативності регуляторного акта у разі  його  прийняття. 
Результативність запропонованого регуляторного акта буде відстежува-

тись управлінням економіки виконкому міськради щоквартально шляхом прове-
дення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств ДПП "Кривбасп-
ромводопостачання" та КП "Кривбасводоканал", здійснення контролю за своє-
часним та повним надходженням коштів від споживачів, яким надаються послу-
ги з водопостачання та водовідведення, зменшення надходження скарг до підп-
риємств щодо якості послуг, які надаються. 
 
 
Розробник проекту рішення виконкому міської ради та аналізу його 
регуляторного впливу є управління економіки виконкому міськради (каб.426, 
тел. 74-32-63). 
 
 


