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Інформація щодо змін тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення: 

1. Загальний  розмір тарифу та його структура встановлені Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та  комунальних послуг, Постановою  № 

888 від 26.03.2015р.: 

 

Структура тарифу  

 на централізоване водопостачання згідно Постанови № 888 від 26.03.2015р. 

№ 

з/п 
Показник 

Разом 

 тис. грн на 

рік 
грн/ м³ 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, усього, у т.ч.: 35341,531 6,3110 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 19661,789 3,5110 

1.1.1 електроенергія 16896,357 3,0172 

1.1.2 витрати на придбання води інших підприємств 0,000 0,0000 

1.1.3 витрати на реагенти 1228,048 0,2193 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 1537,384 0,2745 

1.2 прямі витрати на оплату праці 5454,4540 0,9740 

1.3 інші прямі витрати у т.ч.: 3506,602 0,6262 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 2065,602 0,3689 

1.3.2 амортизаційні відрахування 1441,000 0,2573 

1.3.3 інші прямі витрати 0,000 0,0000 

1.4 Загальновиробничі витрати, у  т.ч.: 6718,686 1,1998 

1.4.1 витрати на оплату праці 3272,342 0,5843 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 1239,236 0,2213 

1.4.3 амортизаційні відрахування 35,000 0,0063 

1.4.4 інші витрати 2172,108 0,3879 

2 Адміністративні витрати, у   т.ч.: 1123,653 0,2007 

2.1 витрати на оплату праці 532,020 0,0950 

2.2 відрахування на соціальні заходи 201,476 0,0360 

2.3 амортизаційні відрахування 35,000 0,0063 

2.4 інші витрати 355,157 0,0634 

3 Витрати на збут, у  т.ч.: 1674,303 0,2990 

3.1 витрати на оплату праці 1136,760 0,2030 

3.2 відрахування на соціальні заходи 430,491 0,0769 

3.3 амортизаційні відрахування 15,000 0,0027 

3.4 інші витрати 92,052 0,0164 

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 

6 Повна собівартість 38139,487 6,8106 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,000 0,0000 

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 

7.2 дивіденди 0,000 0,0000 

7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000 



 2 

7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 

8 
Вартість централізованого водопостачання за відповідним 

тарифами, тис.грн. 38139,487 

9 Тарифи на централізоване водопостачання, грн./м³ 6,81 

10 ПДВ 1,36 

11 Тарифи на централізоване водопостачання, грн./м³ з ПДВ 8,17 

12 Обсяг реалізації, тис м³ 5600 

 
 

Структура тарифу  

  на централізоване водовідведення згідно Постанови 888 від 26.03.2015р. 

№ 

з/п 
Показник 

Разом 

 тис. грн на 

рік 
грн/ м³ 

1 2 3 4 

1 Виробнича собівартість, усього, у т.ч.: 20516,362 3,4194 

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 8844,116 1,4740 

1.1.1 електроенергія 8116,811 1,3528 

1.1.2 витрати на придбання води інших підприємств 0,000 0,0000 

1.1.3 витрати на реагенти 0,000 0,0000 

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 727,305 0,1212 

1.2 прямі витрати на оплату праці 4685,3050 0,7809 

1.3 інші прямі витрати у т.ч.: 3198,325 0,5331 

1.3.1 відрахування на соціальні заходи 1774,325 0,2957 

1.3.2 амортизаційні відрахування 1424,000 0,2373 

1.3.3 інші прямі витрати 0,000 0,0000 

1.4 Загальновиробничі витрати, у  т.ч.: 3788,617 0,6314 

1.4.1 витрати на оплату праці 1912,420 0,3187 

1.4.2 відрахування на соціальні заходи 724,233 0,1207 

1.4.3 амортизаційні відрахування 21,000 0,0035 

1.4.4 інші витрати 1130,964 0,1885 

2 Адміністративні витрати, у   т.ч.: 663,900 0,1107 

2.1 витрати на оплату праці 308,847 0,0515 

2.2 відрахування на соціальні заходи 116,960 0,0195 

2.3 амортизаційні відрахування 21,000 0,0035 

2.4 інші витрати 217,093 0,0362 

3 Витрати на збут, у  т.ч.: 972,254 0,1620 

3.1 витрати на оплату праці 659,909 0,1100 

3.2 відрахування на соціальні заходи 249,907 0,0417 

3.3 амортизаційні відрахування 9,000 0,0015 

3.4 інші витрати 53,438 0,0089 

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 

6 Повна собівартість 22152,516 3,6921 

7 Розрахунковий прибуток, у т.ч.: 0,000 0,0000 

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 

7.2 дивіденди 0,000 0,0000 

7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000 
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7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 

8 
Вартість централізованого водопостачання за відповідним 

тарифами, тис.грн. 22152,516 

9 Тарифи на централізоване водопостачання, грн./м³ 3,69 

10 ПДВ 0,74 

11 Тарифи на централізоване водопостачання, грн./м³ з ПДВ 4,43 

12 Обсяг реалізації, тис м³ 6000 

 

2. Копія  Постанови № 888 від 26.03.2015р. та додатки  надаються. 
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3. Обґрунтування причин зміну тарифу. 

Згідно Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та Указу 

Президента № 715/2014 від 10.09.2014р. органом державного регулювання у сфері комунальних 

послуг є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП). 

Статтею10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» 

передбачено, що  тарифи на комунальні послуги суб'єктів природних монополій та суб'єктів 

господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно 

обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку. 

Встановлення  тарифів  на  комунальні  послуги  нижчих за розмір економічно обґрунтованих  

витрат  на  їх  виробництво  без відповідного відшкодування не допускається.  

Діючі тарифи  на послуги  централізованого водопостачання  - 7,54 грн. м³  (з ПДВ) та 

водовідведення в розмірі  - 4,30 грн. м³  (з ПДВ) грн. м³  були встановлені Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Постановою  № 662 

від 13.06.2014р. Даними тарифами не передбачалося отримання прибутку підприємством, мова 

йшла тільки про приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на надання 

послуг. Порівняння цін, врахованих при прийнятті постанови НКРКП № 662 від 13.06.2014, та 

діючих на сьогодні виглядає наступним чином:  

Перелік складових 

витрат 
о/в 

Ціна (тариф, мін. 

з/п) за одиницю 
ресурсу враховані 

при встановлені   

тарифів 
затверджений 

постановою 

НКРКП № 662 від 
13.06.2014 (без 

ПДВ) 

Фактична ціна  

(тариф, мін. 
з/п) за 

одиницю 

ресурсу 
станом на час 

подання 

розрахунків до 
НКРЕКП  (без 

ПДВ) 

Сума витрат в 

тарифі з ПДВ 

тис.грн. 

Сума витрат 

фактична  з 

ПДВ тис.грн. 

Різниця між 
затверджени

м та 

фактичним 
показником 

% різниці 

Реагенти тис. грн.   1473,66 2539,99 -1066,33 -72,36 

Хлор  т 16250,00 21250,00 

    

5000,00 30,77 

Коагулянт в т.ч.: т 2079,20 6100,00 4020,80 193,38 

Коагулянт  т 1750,00 5000,00 3250,00 185,71 
ж/д 

тариф+разкредитовка грн. 329,21 1100,00 770,79 234,13 

Поліакраламід т 6650,00 9740,00 3090,0 46,47 

Електроенергія тис. грн.   25981,02 31895,61 -6456,19 -24,85 
Електроенергія активна II 

клас 
тис. кВт-

год 1,1339 1,3872 

    

0,25 23,56 
Електроенергія активна I 

клас 
тис. кВт-

год 0,8908 1,1379 0,25 34,13 

Електроенергія реактивна 
тис. 

кВар.год 0,0885 0,0979 0,01 10,55 

ПММ в т.ч.: тис. грн.   1977,60 3672,79 -1695,19 -85,72 

бензин  л. 11,42 22,08     10,66 93,37 

дизпаливо  л. 11,25 22,08     10,83 96,30 

Середньомісячна нестача 

коштів за рахунок 

вказаних витрат складає 

тис.грн. 

тис. грн. 
-723,01 
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Внаслідок різкого змін цін на основні статті затрат  місячний дефіцит коштів КП 

«Водоканал м. Ужгорода» складає 723,01 тис.грн. Вказаний  факт є наслідком того, що отримані 

доходи не перекривають загальну суму експлуатаційних витрат. 

Зважаючи на вищевказане,  підприємство, керуючись п.4.2  Процедури встановлення 

тарифів на  централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженою постановою 

Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,№ 253 від 

29.11.2013р., підготувало матеріали та надало заяву на  розгляд  НКРЕКП з метою  коригування 

тарифів на водопостачання і водовідведення.  

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 26 березня 2015 року на засіданні у формі відкритого слухання,  було 

прийняте рішення  встановити/скоригувати тарифи на централізоване водопостачання та 

водовідведення  водоканалам у тому числі  - КП «Водоканал м. Ужгорода». 

Відсоток зростання основних складових тарифу виглядає наступним чином: 

 

Централізоване водопостачання  

№ 

п/п 
Елементи витрат  Од/вим. 

Планові 

показники 

згідно діючого 

тарифу 

Встановлена 

структура 

тарифів 

Постановою № 

888 від 

26.03.2015р. 

НКРКП 

% 

зростання 

основних 

складових 

тарифу 

1 Підйом води            тис. куб.м. 9015 9015   

2 Реалізація води в т.ч.: тис. куб.м. 5600 5600   

  населення тис. куб.м. 4660 4660   

  бюджет тис. куб.м. 520 520   

  інші споживачі тис. куб.м. 420 420   

3 Втрати води тис. куб.м. 3090 3090   

4 Витрати тис.грн. 35143,10 38139,49 108,5 

  
*матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси 
тис.грн. 3315,47 3315,47 100 

  * електроенергія тис.грн. 14165,58 17032,79 120,24 

  * витрати на оплату праці тис.грн. 10301,88 10395,58 100,91 

  * нарахування на зарплату тис.грн. 3901,32 3936,81 100,91 

  * амортизаційні витрати тис.грн. 1526,0 1526,00 100,00 

  * інші витрати тис.грн. 1932,85 1932,85 100,00 

5 Всього доходи без ПДВ тис.грн. 35143,1 38139,49 108,53 

10 Електроенергія 
Тис. 

КВт.год 
12961,52 12614,000 97,3 
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 Централізоване водовідведення % 

1 Пропуск стоків в т.ч. тис. куб.м. 6000 6000   

  населення тис. куб.м. 4170 4170   

  бюджет тис. куб.м. 810 810   

  інші споживачі тис. куб.м. 1020 1020   

2 Витрати тис.грн. 21455,28 22152,51 103,2 

  
*матеріали, запасні частини та 

інші матеріальні ресурси 
тис.грн. 1043,41 1043,41 100,0 

  * електроенергія тис.грн. 7345,36 8171,76 111,3 

  * витрати на оплату праці тис.грн. 7660,17 7566,48 98,8 

  * нарахування на зарплату тис.грн. 2900,91 2865,43 98,8 

  * амортизаційні витрати тис.грн. 1475 1475,00 100,0 

  * інші витрати тис.грн. 1030,43 1030,43 100,0 

3 Всього доходи без ПДВ тис.грн. 21455,28 22152,51 103,2 

8 Електроенергія 
Тис. 

КВт.год 
6196,718 5683,1 91,71 

 

При цьому слід додатково зазначити, що цього разу НКРЕКП зменшило загальний обсяг 

електроенергії натуральних одиницях (кВт*год), що був врахований тарифами при прийнятті 

постанови НКРКП № 662 від 13.06.2014, в на розмір досягнутої в 2014 році економії споживання 

електроенергії, що мала місце за рахунок модернізації обладнання на об’єктах підприємства. За 

рахунок того, що дана економія в більшому обсязі була досягнута на об’єктах водопостачання, в 

нововстановлених тарифах змінилась питома вага витрат на оплату праці при тому, що сумарний 

їх розмір залишився незмінним. 

Також слід зазначити, що зростання з моменту прийняття постанови  № 662 від 13.06.2014р. 

вартості хлору на 30,77%, коагулянту на 193,38%, поліакриламіду на 46,47%, бензину на 93,37%, 

дизпалива на 96,3% НКРЕКП було залишене без уваги, що з урахуванням факту вилучення з 

тарифів досягнутої економії енергоресурсів, та подальше вже наявне зростання вартості 

електроенергії призводить до збитковості нововстановлених тарифів ще до початку їх 

застосування. 

  


