
 

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 належного забезпечення споживачів міста життєво необхідними 

послугами з водопостачання та водовідведення, поліпшення їх якості, сталої 
роботи  комунального підприємства "Кривбасводоканал" та державного 
промислового підприємства "Кривбаспромводопостачання", розглянувши 
звернення підприємств щодо перегляду тарифів з урахуванням економічно 
обґрунтованих витрат на виробництво цих послуг, керуючись Законом України 
"Про житлово-комунальні послуги", виконком міської ради вирішив: 

 
1. Встановити економічно обґрунтовані тарифи, розраховані станом на 

01.06.2006 (у грн. з ПДВ за  1 м3):  
1.1 на послуги водопостачання: 
- для державного промислового підприємства «Кривбаспром-

водопостачання» за групами споживачів: 
 
І. КП  ”Кривбасводоканал”, 
    житлово-комунальні підприємства 
    сільських районів                                                           0,336                                 

    
ІІ. Бюджетні організації,  
ДП «Криворізька теплоцентраль», 
      садові товариства                                                          0,54        
 
ІІІ. Інші споживачі                                                              2,04 

 
- для комунального підприємства “Кривбасводоканал” за групами 

споживачів: 
 

        І.  Населення (житлових будинків місцевих 
            рад, відомчих, приватних, гуртожитків, 
            житлово-будівельних, гаражних кооперативів, 

    та садових товариств), КП «Криворіжтепломережа», 
     ДП «Криворізька теплоцентраль» та підприємства,  
     організації та установи, що фінансуються з   

             бюджетів усіх рівнів                                                             0,54             
  
ІІ. Інші споживачі                                                                       2,04 

 



 
1.2 на послуги водовідведення для комунального  підприємства 
"Кривбасводоканал" за групами споживачів: 

         
         І. Населення (житлових будинків місцевих 
            рад, відомчих, приватних, гуртожитків, 
            житлово-будівельних, гаражних кооперативів, 

    та садових товариств), підприємства, організації та  
     установи, що фінансуються з бюджетів  усіх рівнів, 
     КП "Криворіжтепломережа" та 
     ДП "Криворізька теплоцентраль" 
     (за відведення стічних вод технологічного 
     та господарського призначення)                                    0,54 
 
ІІ. Інші споживачі                                                                 1,80   
 
2. Розрахунки за послуги водопостачання та водовідведення для всіх 

споживачів здійснюються:  
 
2.1 при наявності лічильників води  -  за їх показниками; 
 
2.2 при відсутності лічильників здійснювати розрахунки згідно з додатком. 
 
3. Тарифи вводяться в дію з 01.08.2006.  
 
4. Вважати такими, що втратили чинність з 01.08.2006, рішення виконкому 

міськради від 13.07.2005 № 370 “Про встановлення тарифів на послуги 
водопостачання та водовідведення  у місті Кривому Розі” зі змінами та 
доповненнями.  

 
5. Редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” 

(Штельмах В.В.) опублікувати дане рішення, а комунальному підприємству ТРК 
“Рудана” (Некрасова І.Ф.) інформувати населення про його зміст, управлінню 
економіки виконкому міськради (Просолупов В. І.) розмістити дане рішення на 
офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет, загальному відділу 
виконкому міськради (Чорний В.А.) внести до реєстру документів виконкому 
міськради  в 10-денний термін з дня його прийняття. 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Колєснікова Д.В. 



Додаток  
до проекту рішення 
виконкому міськради 
 

 
Розрахунок сплати населенням за послуги                                    
водопостачання та водовідведення                                               

по КП "Кривбасводоканал" 
 

  
Норми витрат 
холодної води 

Сплата на 1 мешканця   
на місяць,              
грн. 

Сплата 
ВСЬОГО, 
грн.         

гр.(4) + 
гр.(5) 

в літрах 
на добу 

 в 
куб./міс. 

за холодну 
воду 

(0,54грн/м3) 

за водовідве-
дення          

(0,54 грн./м3) 

1 2 3 4 5 6 
1. Житлові будинки квартирного 

типу: 
          

- з водопроводом та каналізацією, 
без ванн 132 3,96 2,14 2,14 4,28 

- з газопостачанням 165 4,95 2,67 2,67 5,34 
- з водопроводом, каналізацією та 
ваннами з водонагрівачами на 
твердому паливі 

198 5,94 3,21 3,21 6,42 

- з водопроводом, каналізацією та 
ваннами з газовими 
водонагрівачами 

248 7,44 4,02 4,02 8,04 

 - зі швидко діючими 
водонагрівачами та 
багатокрапковим водорозбором 275 8,25 4,46 4,46 8,92 

2. Житлові будинки:           
  - з централізованим гарячим 
водоспоживанням, обладнані 
умивальниками, мийками та 
душами 

143 4,29 2,32 2,32 4,64 

- з сидячими ваннами, 
обладнаними душами 182 5,46 2,95 2,95 5,90 

 - з ваннами довжиною від 1500 до 
1700 мм, обладнаними душами 198 5,94 3,21 3,21 6,42 

висотою  більше 12 поверхів 287 8,61 4,65 4,65 9,30 
3. Дворова водорозподільна колонка 100 3 1,62 1,62 3,24 

4. Вулична водорозподільна колонка 50 1,5 0,81 0,81 1,62 

5. Гуртожиток:            
 - із загальним душем 40 1,2 0,65 0,65 1,30 
- з душами при всіх житлових 
кімнатах 50 1,5 0,81 0,81 1,62 

- із загальними кухнями та 
блоками душових 70 2,1 1,13 1,13 2,26 

- без душових 60 1,8 0,97 0,97 1,94 

 
При відсутності гарячого водопостачання норма споживання холодної води збільшується на 
74 літри на добу на одного мешканця 
 



Розрахунок сплати населенням за послуги водопостачання на 
ведення особистого підсобного 

господарства абонентами - громадянами, а також для 
колективного садівництва та городництва 

     

№ з/п Призначення 
Норми витрат холодної води Сплата в місяць, 

грн. ( за тарифом 
0,54 грн/куб.м) 

в літрах на 
добу на 1 
голову 

в М куб/міс. 

1 2 3 4 5 

I. Утримання худоби       

  Корова 80 2,4 1,30 

  Молодняк великої рогатої худоби 30 0,9 0,49 

  Лоша 80 2,4 1,30 

  Свині літні 25 0,75 0,41 

  Поросята до 4-х місяців 15 0,45 0,24 

    
в літрах на 
кв.М на добу 

в М куб/міс. на 
1 сотку 

Сплата в місяць за 
1 сотку, грн. 

II. Полив садів, присадибних ділянок, 
зелених насаджень тощо       

  Сади та присадибні ділянки 6 18 9,72 

  Квітники та газони 6 18 9,72 

  Теплиці грунтові 15 45 24,30 

  
Теплиці стелажні зимові, парники 
усіх типів та утеплений грунт 6 18 9,72 

 



А Н А Л І З 
регуляторного впливу до проекту рішення виконкому міської ради 

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

 
1. Проблема, яку передбачається розв'язати з прийняттям даного рішення, 

полягає у приведенні діючих тарифів на послуги водопостачання та 
водовідведення у відповідність до Закону України "Про житлово-комунальні 
послуги" та забезпеченні стабільної роботи підприємств-надавачів зазначених 
послуг – державне промислове підприємство "Кривбаспромводопостачання" та 
комунальне підприємство "Кривбас-водоканал" шляхом перегляду діючих 
тарифів, у зв'язку з тим, що діючі тарифи не відшкодовують у повній мірі 
витрати підприємств на виробництво цих послуг, у зв'язку з підвищенням цін на 
енергоносії. 

В результаті ці підприємства отримують збитки і мають значні борги за 
спожиті енергоносії, що призведе до припинення подачі води та відведення 
стічних вод всім споживачам міста (населення, бюджетні установи, інші 
споживачі).   
 

2. Дана проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових 
механізмів і потребує державного регулювання, тому що державне промислове 
підприємство "Кривбаспромводопостачання" та комунальне підприємство 
"Кривбасводоканал" займають монопольне становище на ринку послуг 
водопостачання та водовідведення. Згідно Закону України "Про житлово-
комунальні послуги" встановлення тарифів на зазначені послуги здійснюються 
органами місцевого самоврядування. Тому, визначена проблема потребує 
вирішення шляхом затвердження Криворізькою міською радою тарифів на 
послуги теплопостачання, виходячи з економічно обґрунтованих витрат на їх 
виробництво. 
 

3. Відповідно до Закону "Про житлово-комунальні послуги", органам 
місцевого самоврядування надані повноваження по затвердженню тарифів на 
житлово-комунальні послуги для всіх підприємств незалежно від форми 
власності. 

Діючі рішення виконкому міськради від 13.07.2005 № 370 "Про 
встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення у 
м.Кривому Розі" та від 14.09.2005 № 532 "Про внесення змін  та доповнень до 
рішення виконкому міськради від 13.07.2005 № 370 "Про встановлення тарифів 
на послуги водопостачання та водовідведення у м.Кривому Розі" не 
відповідають вимогам Закону України "Про житлово-комунальні послуги" та 
потребують скасування, оскільки діючі тарифи, затверджені цими рішеннями  не 
відповідають економічно обгрунтованим  витратам розрахованим станом на 
01.06.2006. 

У зв'язку з цим, виникла необхідність в розробці нового регуляторного акта 
- проекту рішення міської ради "Про встановлення тарифів на послуги 
водопостачання та водовідведення у м. Кривому Розі".  



4. В результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікується 
підвищення якості та належного забезпечення споживачів послугами 
водопостачання та водовідведення та ліквідація збитків по підприємствам. 

 
Сфера інтересів Вигоди Витрати 
Населення Забезпечення стабільного 

водопостачання і 
водовідведення та 
підвищення якості цих 
послуг 

Вартість послуг для 
населення складе: 
водопостачання  – 0,54 
грн./м3,  
водовідведення – 0,54 
грн./м3.  
 

Підприємства, інші 
споживачі 

Для виробника послуг – 
стабільна, беззбиткова 
робота підприємства. 
Для інших суб’єктів 
господарювання - 
стабільне та якісне 
забезпечення послугами 
водопостачання та 
водовідведення 

Вартість послуг з подачі 
питної води, які надає ДПП 
"Кривбаспромводопостачанн
я" для КП 
"Кривбасводоканал" та 
підприємств житлово-
комунального господарства 
сільських районів  складе 
0,336 грн./м3, 
для інших споживачів 2,04 
грн./м3. 
Для споживачів КП 
"Кривбасводоканал" вартість 
послуг водопостачання 
складе 2,04 грн./м3,  
водовідведення  1,80 грн./м3. 

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

Для бюджетних установ та 
організацій тариф на послуги 
водопостачання від ДПП 
"Кривбаспром-
водопостачання" складе 0,54 
грн/куб.м  
та від  КП" Кривбас-
водоканал" -  0,54 грн.за 
водопостачання та за 
водовідведення- 0,54 грн./м3.

 
5. Метою даного регуляторного акта є: 
- поліпшення якості послуг з водопостачання та водовідведення, що 

надаються споживачам міста; 
- забезпечення сталої роботи підприємств-надавачів послуг водопос-

тачання, ліквідація збитковості цих підприємств; 
- здійснення своєчасних розрахунків підприємств-надавачів послуг за 

енергоносії. 
 

6. Альтернативними способами досягнення встановлених цілей є внесення 
змін та доповнень до діючого рішення виконкому міськради від 13.07.2005 № 
370 "Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та  водовідведення 
та  у м. Кривому Розі". 



 
7. Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю 

запропонованого регуляторного акта "Про встановлення тарифів на послуги 
водопостачання та водовідведення у м.Кривому Розі", оскільки запровад-ження 
даного регуляторного акта дозволить: 
- підвищити якість послуг водопостачання та водовідведення; 
- забезпечити безперебійну роботу підприємств-надавачів послуг водопос-

тачання і водовідведення;  
- підприємствам в повному обсязі розраховуватися за спожиту електричну 

енергію; 
- проводити заміну енергетичного обладнання на менш енергоємне; 
-   зменшити витрачання питної води, шляхом встановлення приладів обліку. 

 
8. З прийняттям цього регуляторного акта буде забезпечено 100% 

відшкодування витрат підприємств виробникам послуг водопостачання та 
водовідведення на виробництво цих послуг, що в свою чергу дозволить 
своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за енергоносії, проводити 
реконструкцію діючого енергетичного обладнання, заміну водопровідних та 
каналізаційних мереж, які потребують значних витрат у зв’язку з моральним та 
фізичним зношенням. 
 

9. Досягнення вищезазначених цілей можливе завдяки затвердженню 
запропонованого регуляторного акта. В іншому випадку, у зв'язку з тим, що 
діючі тарифи не покривають витрати підприємств і підприємства не в змозі у 
повному обсязі розраховуватися за енергоносії може бути припинена подача 
електроенергії. 

Відповідно, підприємства можуть припинити роботу, а споживачі не 
отримуватимуть питну воду та послуги з відведення стічних вод. 
 

10. Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей 
буде здійснено з найменшими втратами для населення, суб’єктів господарю-
вання та держави, тому, що при розрахунку тарифів на послуги водопоста-чання 
та водовідведення враховувалися тільки економічно обґрунтовані вит-рати 
підприємств-надавачів цих послуг, відповідно до діючого законодав-ства.  

11. Не всі вигоди, які виникнуть внаслідок дії запропонованого регуля-
торного акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них:  

- поліпшення якості наданих послуг водопостачання та водовідведення;  
- стабільна робота підприємств-надавачів цих послуг. 
 
12. Виконання вимог регуляторного акта спричинить збільшення витрат для 

населення та суб’єктів підприємницької діяльності, а споживачі будуть 
сплачувати послуги за тарифами, пропонуємими в даному проекті рішення. 
 

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



 
14. Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється 

довгостроковий. В разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками 
аналізу відстеження його результативності.  
 

15. Головним чинником результативності даного регуляторного акта є: 
- отримання споживачами якісних послуг водопостачання та 

водовідведення; 
- стабільна робота підприємств водопостачання та отримання прибутку; 
- своєчасність розрахунків підприємств-надавачів послуг за енергоносії; 
- збільшення надходження до бюджетів всіх рівнів. 

16. Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись 
підприємствами щоквартально, шляхом проведення фінансово-економічного 
аналізу діяльності підприємства, здійснення контролю за своєчасним та повним 
надходженням коштів від споживачів, яким надаються послуги з 
водопостачання та водовідведення, зменшення надходження скарг до 
підприємств щодо якості надаваємих послуг. 

Розробник проекту  рішення виконкому  міської ради та аналізу їх регуляторного 
впливу: 

управління економіки (каб.426, тел. 74-32-63) 
 


