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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення проектів постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП) «Про внесення 
змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 16.06.2016 року № 1141» та «Про внесення змін до 
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 26.11.2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та на послуги з 
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ:

ВСТУПНЕ СЛОВО:
Коршинський Іван Ярославович - в.о. завідувача сектору НКРЕКП у 

Закарпатській області, який проінформував про наступне:
На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, яке проводилось у формі відкритого слухання 19 липня 
2018 року, схвалено наступні проекти постанов:

1) Проект постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.06.2016 
року № 1141» щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення на 2018 рік, що складають для КП «Водоканал м. Ужгорода»:

❖ централізоване водопостачання - 13,50 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);
\  ❖ централізоване водовідведення - 7,32 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

2) Проект постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26.11.2015 
року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 
рік, що складають для КП «Водоканал м. Ужгород»:

❖ на послугу з централізованого постачання холодної води - 14,13 грн. за 1 куб. м (без 
ПДВ); '

❖ на послуги з централізованого водовідведення ( з використанням 
внутрішньобудинкових систем) - 7,66 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

Проекти структури тарифів наведено в додатках 1,2.
Скориговані розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 

2018 рік розраховані відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 р. № 
302 та процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, 
затвердженої постановою НКРЕКП від 24.03.2016 р. № 364.

Скориговані розрахунки тарифів на централізоване постачання холодної води, 
водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік проведено 
відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване постачання холодної води, 
водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою 
НКРЕКП від 10.03.2016 р. № 303 та процедури встановлення тарифів на централізоване 
постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем) 
затвердженої постановою НКРЕКП від 15.01.2015 р. № 13.

Скориговані розрахунки тарифів сформовані з урахуванням:
♦♦♦ узгоджених з органами місцевого самоврядування річних планів ліцензованої 

діяльності з централізоване водопостачання та водовідведення;
♦♦♦ погоджених норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;
♦І* індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;
❖ компенсації різниці між фактичними витратами з придбання електричної енергії, 

оплати праці, сплати податків та запланованими відповідними витратами за звітній період 
2016-2017 рр. відповідно до пунктів 1.10 та 2.8 Порядку;



❖ Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово 
комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців 
«Всеукраїнська конференція житлово-комунальної галузі України» та Центральним 
комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої 
промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки.

Слід відзначити, що відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення 
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 
№ 866 року, КП «Водоканал м. Ужгорода» було проведено відкрите обговорення 
16.03.2018 року з громадськістю щодо необхідності встановлення відповідних тарифів, в 
яких прийняли участь уповноважені представники органів місцевого самоврядування та інші 
зацікавлені особи.

Необхідно зауважити, що по КП «Водоканал м. Ужгорода» коригування тарифів 
відбувається по окремим статтям, а саме витрат на оплату праці, вартості електричної 
енергії, ставок податків, вартості реагентів.

Середнє зростання тарифів підприємства планується на рівні 24,8 % з централізованого 
водопостачання та 23,4% з централізованого водовідведення. Проект постанов включає суму 
прибутку по водопостачанню - 4925 тис. грн. та по водовідведенню - 2705 тис.грн.

Проекти постанов НКРЕКП з протоколом відкритого обговорення щодо коригування 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, на послуги з постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 
рік КП «Водоканал м. Ужгорода» було оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Коршинсъкий І. Я. також проінформував присутніх, що зауважень та пропозицій до 
оприлюднених проектів постанов НКРЕКП у встановлений НКРЕКП строк (до 29.08.2018) у 
відповідності до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 року (зі змінами; далі -  
Постанова 866) не надійшло.

Разом з тим, Коршинсъкий І. Я. повідомив, що громадянином Нечаєвим П. В. було 
надане звернення (заперечення), яке не відповідає вимогам згідно пункту 3.2 Постанови 866. 
У зв’язку із тим, що громадянин Нечаев П. В. був присутній на відкритому обговоренні та 
наполягав на розгляді поданого ним заперечення, Коршинським І. Я. було запропоновано 
присутнім в ході обговорення не розглядати подане гр. Нечаєвим П. В. заперечення як таке, 
що не відповідає вимогам Постанови 866. Звернення та відповідь на нього -  у додатку 5.

На питання, що надійшли від присутніх під час відкритого обговорення, відповіді 
надавали представники КП «Водоканал м. Ужгорода» та в.о. завідувача сектору НКРЕКП у 
Закарпатській області:

1. Громадянин Нечаев П. В. повторно задав запитання чому не були взяті до 
уваги та не були враховані подані ним зауваження (заперечення)?

Коршинсъкий І.Я.: Ваше зауваження (заперечення) не відповідає вимогам, вказаним у 
пункті 3.2. та формі, зазначеній у Додатку 1 до Порядку проведення відкритого обговорення 
проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 
№ 866 року

2. В структурі тарифу обсяг водовідведення становить 5800 тис. м. куб. , а згідно 
даних балансового управління пропуск стоків через очисні споруди підприємства становить 
19000 тис. м. куб, чому? (Нечаев П.В.)

Феделещак М.М.: У місті Ужгороді загальносплавна система водовідведення, яка 
складається з інженерних споруд та комплексу мереж (каналізаційні насосні станції) які, 
перекачують всі стоки (каналізаційні, стічні води, що утворюється внаслідок випадання 
атмосферних опадів, стоки від здійснення поливально -  мийних робіт) з території міста та 
прилеглих територій на очисні споруди КП «Водоканал м. Ужгорода». У зв’язку з тим 
виникає різниця між об’ємом централізованого водовідведення, та загальною кількістю 
очищених стоків. Каналізаційні насосні станції, які перекачують стоки на каналізаційні 
очисні споруди обладнанні ультразвуковими витратомірами. На випуску з очисних споруд



також наявний ультразвуковий витратомір. (Відповідно до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення № 307 від 
22.03.2017р..) Всі лічильники проходять планову повірку згідно встановлених термінів.

3. У підприємства 370 тис. м. куб понаднормативних втрат, як вони лягли у  тариф? 
(Нечаев П.В.)

Соловей О.В.:У підприємства дійсно існують понаднормативні втрати. Але їх об’єм 
збільшує планову реалізацію відповідно до порядку формування тарифу. В результаті чого 
понаднормативних втрат ці втрати є прямими збитками підприємства, що в процесі 
господарської діяльності відшкодовуються з міського бюджету, а підприємство проводить 
енергозберігаючі заходи.

4. Чим керується НКРЕКП? З 2014р. на підприємстві росте заборгованість 
споживачів? Куди направляються кошти підприємства? Чекаємо комплексної перевірки на 
підприємство. (Бачинська М.М.)

Коршинський І.Я.: НКРЕКП у своїй діяльності керується Законом України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» (зі змінами) та іншими діючими нормативно-правовими актами, що 
відносяться до сфери регулювання НКРЕКП. Ріст заборгованості споживачів та питання 
перевірки КП «Водоканал м. Ужгорода» не стосуються відкритого обговорення проектів 
постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.06.2016 року № 
1141» та «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26.11.2015 року № 2868» щодо 
встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 
2018 рік та на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.

Окрім того, було запропоновано з даними запитаннями звернутися в формі письмового 
звернення безпосередньо до НКРЕКП.

5. Було надано багато запитів до НКРЕКП, але не на всі було мені надано відповіді 
(Нечаев П.В.)

Коршинський І.Я.: дане питання не стосуються відкритого обговорення проектів 
постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.06.2016 року № 
1141» та «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26.11.2015 року № 2868» щодо 
встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 
2018 рік та на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.

Окрім того, було запропоновано з даними запитаннями звернутися в формі усного чи 
письмового звернення безпосередньо до НКРЕКП.

Коршинський І. Я. запропонував підтримати проекти постанов НКРЕКП «Про 
внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.06.2016 року № 1141» та Про внесення змін 
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 26.11.2015 року № 2868», щодо коригування тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та на послуги з 
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем) КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2018 рік.

За результатами обговорення ВИРІШИЛИ:
1. Відкрите обговорення проектів постанов НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 16.06.2016 року № 1141» та «Про внесення змін до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 26.11.2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з



централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та на послуги з 
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік вважати таким, що відбулося й проведено згідно
з діючим законодавством.

2. Скласти та підписати протокол відкритого обговорення проектів постанов НКРЕКП 
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16.06.2016 року № 1141» та «Про внесення 
змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 26.11.2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів 
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік та на послуги з 
централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.

3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб-сайті 
підприємства.

4. Надіслати підписаний протокол відкритого обговорення з додатками до НКРЕКП з 
послідуючим його оприлюдненням на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Головуючий висловив вдячність всім присутнім. Відкрите обговорення оголошено закритим.

Заступник міського голови 
Ужгорода

Ч
В.о. завідувача сектору 
НКРЕКП у Закарпатської області Коршинський І. Я.

Директор КП «Водоканал м. Ужгорода»

Директор департаменту міського 
господарства Ужгородської міської 
ради

відповідальна особа за складання 
протоколу:
економіст планово-економічного відділу 
КП «Водоканал м. Ужгорода»

Бабидорич В.І.

Карташов С. О.



Додаток 38 
до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та  комунальних послуг 
16 червня 2016 року №  1141 

(у редакції постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та  комунальних послуг, 
в ід __________________   № _____ )

С труктура тариф ів на централізоване водопостачання та водовідведення  

комунального підприєм ства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгород»

Без п д в

№ Найменування показників
Ц ентралізоване водопостачання Ц ентралізоване водовідведення

з/п тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у  том у числі: 65 777,369 11,6288 36  579,424 6,2991

1.1 прямі матеріальні витрати, у  тому числі: 33 770,138 5,9702 16 186,392 2,7874

1.1.1 електроенергія 29 253,601 5,1717 15 584,832 2,6838

1.1.2
витрати на придбання води в інших суб’єктів 
господарювання/очищення власних стічних вод іншими 
суб’єктами господарювання

0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.1.3 витрати на реагенти 2 920,746 0,5164 0,000 0,0000

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 
(ремонти)

1 595,790 0,2821 601,560 0,1036

1.2 прямі витрати на оплату праці 13 530,925 2,3921 8 929,406 1,5377

13 інші прямі витрати, у том у числі: 4 955,804 0,8761 3 931,469 0,6770

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

2 976,804 0,5263 1 964,469 0,3383

1.3.2 амортизаційні відрахування 1 979,000 0,3499 1 967,000 0,3387

1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.4 загальновиробничі витрати, у  тому числі: 13 520,503 2,3903 7  532,157 1,2971

1.4.1 витрати на оплату праці 7 867,881 1,3910 4 373,405 0,7531

1.4.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

1 730,934 0,3060 962,149 0,1657

1.4.3 амортизаційні відрахування 42,000 0,0074 22,000 0,0038

1.4.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, 
передбачених законодавством, обов’язкових платежів

1 218,373 0,2154 703,866 0,1212

1.4.5 інші витрати 2 661,315 0,4705 1 470,736 0,2533

2 А дміністративні витрати, у  том у числі: 2 374,998 0,4199 1 316,500 0,2267

2.1 витрати на оплату праці 1 411,586 0,2496 784,996 0,1352

2.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

310,549 0,0549 172,699 0,0297

2.3 амортизаційні відрахування 67,000 0,0118 33,000 0,0057

2.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, 
передбачених законодавством, обов’язкових платежів 1,073 0,0002 0,597 0,0001

2.5 інші витрати 584,790 0,1034 325,207 0,0560

3 Витрати на збут, у  тому числі: 3 741,370 0,6614 2 155,126 0,3711

3.1 витрати на оплату праці 2 955,155 0,5224 1 643,390 0,2830

3.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

650,134 0,1149 361,546 0,0623

3.3 амортизаційні відрахування 59,000 0,0104 29,000 0,0050

3.4 інші витрати 77,081 0,0136 121,190 0,0209

4 Інш і операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 71 893,737 12,7101 40 051,050 6,8970

7 Розрахунковий прибуток, у  том у числі: 4 925,000 0,8707 2 705,000 0,4658

7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000

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

7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 4 925,000 0,8707 2 705,000 0,4658

7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 0,000 0,0000

8
Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, 
податки та збори, на оплату праці за попередній звітний 
період

0,000 0,0000 0,000 0,0000

9
Коригування витрат з урахуванням Протоколу № 48 
засідання НКРЕКП  від 20.10.2016

-465,510 -0,0823 -258,380 -0,0445

10 Вартість централізованого  
водопостачання/водовідведення, тис. грн

76 353,227 42 497,670

11
Тариф на централізоване 
водопостачання/водовідведення, грн/мЗ

13,50 7,32

12 О бсяг реалізації, тис. мЗ 5 656,44 5 807,06

Директор Департаменту із
регулювання відносин у  сфері централізованого  
водопостачання та водовідведення

А. Ч умак
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Додаток 25 
до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
26 листопада 2015 року № 2868 
(у редакції постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
від ___________  № ___)

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення 
(з використанням внутрішньобудинкових систем)

комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Без ПДВ

№ з/п Найменування показників

Послуга з централізованого постачання 
холодної води (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

Послуга з централізованого 
водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)

тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 35 984,985 11,7150 19 561,587 6,3459

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.1.1 елекіроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 28 377,817 9,2385 15 419,153 5,0021

1.3.1
частка прямих витрат на централізоване водопостачання та 
водовідведення

28 377,817 9,2385 15 419,153 5,0021

1.3.2
єдиний внесок на загальнообов'язкове держ авне 
соціальне страхування

0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 7 607,168 2,4765 4 142,434 1,3438

1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення

7 342,238 2,3903 3 998,293 1,2971

1.4.2
загальновиробничі витрати з централізованого постачання 
холодної води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

264,930 0,0862 144,141 0,0468

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 1 290,410 0,4201 699,207 0,2268

2.1 частка адміністративних витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення

1 289,730 0,4199 698,837 0,2267

2.2
адміністративні витрати з централізованого постачання 
холодної води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0,680 0,0002 0,370 0,0001

3 Витрати на збут, у т. ч.: 3 714,554 1,2093 2 059,584 0,6681

3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та 
водовідведення

2 031,731 0,6614 1 144,005 0,3711

3.2 витрати на оплату праці 1 082,979 0,3526 589,220 0,1911

3.3
єдиний внесок на загальнообов'язкове держ авне 
соціальне страхування

238,255 0,0776 129,628 0,0421

3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000

3.5 витрати на оплату послуг банків та інших установ з 
приймання і перерахування коштів споживачів

341,538 0,1112 185,822 0,0603

3.6 інші витрати 20,051 0,0065 10,909 0,0035

4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.1
частка інших операційних витрат на централізоване 
водопостачання та водовідведення

0,000 0,0000 0,000 0,0000

4.2
інші операційні витрати з централізованого постачання 
холодної води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000

5.1
частка фінансових витрат на централізоване водопостачання 
та водовідведення

0,000 0,0000 0,000 0,0000

5.2
фінансові витрати з централізованого постачання холодної 
води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

6 Повна собівартість 40 989,949 13,3444 22 320,378 7,2409
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7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 2 674,495 0,8707 1 435,894 0,4658

7.1
частка прибутку з централізованого водопостачання та 
водовідведення

2 674,495 0,8707 1 435,894 0,4658

7.2
частка податку на прибуток з централізованого 
водопостачання та водовідведення

0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.3
чистий прибуток з централізованого постачання холодної 
води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

7.4
податок на прибуток з централізованого постачання 
холодної води/водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем)

0,000 0,0000 0,000 0,0000

8

Частка компенсації/вилучення витрат на електроенергію, 
податки та збори, на оплату праці за попередній звітній 
період з централізованого водопостачання та 
водовідведення

0,000 0,0000 0,000 0,0000

9
Коригування витрат з урахуванням Протоколу № 48 
засідання НКРЕКП від 20.10.2016

-252,793 -0,0823 -137,156 -0,0445

10
Вартість послуги з централізованого постачання холодної 
води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових системі, тис. грн

43 411,652 23 619,117

11
Тариф на послугу з централізованого постачання 
холодної води, водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), грн/м3

14,13 7,66

12 Обсяг реалізації, тис. м3 3 071,70 3 082,56

Директор Департаменту
із регулювання відносин у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення

А. Чумак



20.08.2018 Zimbra: Вхідні
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Від: "Pavel Nechaev" <pavel25uzhgorod@gmail.com> 
Кому: kanc@voda.uz.ua
Надіслано: Неділя, 19 Серпень 2018 р 12:04:23 
Тема: щодо участі в відкритому обговоренні

КП "Водоканал м. Ужгорода"

Нечаев П. В.

вул. Достоєвського, 20/2, 

м. Ужгород,

моб, тел. (050) 432-23-65
Заява

Прошу надати мені можливість взяти участь у відкритому обговорені щодо 
встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2018 рік, яке 
відбудеться 31.08.2018 року о 14.00 у приймальній адміністративної будівлі 
КП «Водоканал м. Ужгорода» за адресокхеуя. Митна, 1 ~ І І  поверх. Також прошу 
надати мені всі копії документів щодо встановлення тарифів на водопостачання та 
водовідведення на 2018 рік

19.08.2018 року Нечаев П. В.

https://192.168.1.249:8443/#1 1/1
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Від: "дготгасіаигЬдогосГ <gromradauzhgorod@ukr.net> 
Кому: kanc@voda.uz.ua
Надіслано: Середа, 29 Серпень 2018 р 19:23:19 
Тема: участь у відкритому обговоренні проекту тарифів

ГО «УЖГ ОРОДСЬКА ГРОМАДСЬКА РАДА»
88000, м.Ужгород, наб. Київська, 3 («Дельфін», 2-й поверх)

Директору КП «Водоканал м. Ужгород»
88000, м.Ужгород, вул. Митна, 1

Вих. № 511
Від 29 серпня 2018 року

ЗАЯВКА
На участь у відкритому обговоренні проекту тарифів та змін до нього

Повідомляю,
Що 31 серпня 2018 року о 14 годині 00 хв. у громадському обговоренні, що відбудеться у 
приміщенні КП «Водоканал м.Ужгород» мають намір взяти участь наступні жителі міста 
Ужгорода:

1. Слюсаренко Вікторія Євгенівна;
2. Терлецька Ілдика Золтанівна;
3. Фойгт Надія Іванівна;
4. Бачинська Анастасія Володимирівна;
5. Марусенко Олександр Миколайович;
6. Козич Ярослав Левкович;
7. Бачинська Марія Михайлівна;
8. Пересоляк Олександр Сергійович;
9. Голінка Марія Михайлівна.

З повагою,
Голова ГО «Громадська рада» Пересоляк О.С.

https://192.168.1.249:8443/#1 1/1
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Від: "Pavel Nechaev" <pavel25uzhgorod@gmail.com>
Кому: kanc@voda.uz.ua
Надіслано: Понеділок, 27 Серпень 2018 р 21:20:22
Тема: Заперечення щодо проекту рішення НКРЕКП тарифів на водопостачання та 
водовідведення на 2018 рік, що відбудеться 31.08.2018 року о 14.00 годині в 
приміщення КП "Водоканал м. Ужгород"

КП "Водоканал м. Ужгорода"
Голова правління ОСББ "Достоєвського 20"
Нечаев П. В
вул. Достоєвського, 20/2, 
м. Ужгород,
моб. тел. (050) 432-23-65

Заперечення щодо проекту рішення НКРЕКП 
тарифів на водопостачання та водовідведення на 2018 рік 

Новий тариф є неприпустими, (кабальним) один із самих найвищих в Україні. КП 
"Водоканал м. Ужгорода" сутьєво занижує обєми кубучних метрів води в базовому 
періоді та попередньому базового періоді і в плановому періоді, що призводить до 
більшої вартості водопостачання та водовідведення. В 2017 році були понад нормові 
втрати води в обємі 370 000 м.кубічних(обговорення тарифу відбудеться 31.08.2018 
року о 14.00 годині в приміщення КП "Водоканал м. Ужгород").

27.08.2018 року Голова правління ОСББ "Достоєвського 20", Нечаев П. В.

mailto:pavel25uzhgorod@gmail.com
mailto:kanc@voda.uz.ua
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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КОМУНАЛЬНЕ ШДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 
МІСТА УЖГОРОДА»

КП «Водоканал м. Ужгорода»

вул.Митна,1 м.Ужгород, 88000; тел./факс (0312) 64-35-03; 
e-mail: kanc@voda.uz.ua; код ЄДРПОУ 03344326
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Голові правління ОСББ 
по вул. Достосвського, 20

КП «Водоканал м. Ужгорода» надає відповідь стосовно зауваження наданого у заявці 
27 серпня 2018р. стосовно заперечення щодо проекту рішення НКРЕКП тарифів на 
водопостачання та водовідведеиня на 2018ро. для участі у відкритому обговоренні 31 серпня 
2018р. щодо зміни встановлених тарифів на водопостачання та водовідведеиня на 2018 рік.

Згідно розділу 3 Постанови НКРЕКП № 866 від 30.0б.2017р. «Про затвердження 
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» зауваження 
та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, подаються у 
письмовому та/або електронному вигляді у форматах doc, docx за формою згідно 
з додатком 1.

Ваше звернення від 27 серпня 2018р. розглянуто, але у відповіді згідно розділ}' З 
Постанови НКРЕКП № 866, відмовлено.

Запрошуємо Вас прийняти участь у відкритому обговоренні 31 серпня 2018р. у 14.00 
в прийомної КП «Водоканал м. Ужгорода» по вул. Митна, 1, щодо зміни встановлених 
тарифів на водопостачання та водовідведення на 2018 рік де адміністрація підприємства та 
представник структурного підрозділу НКРЕКП постараються відповісти і дати пояснення на 
задані Вами питання.

Дякуємо Вам, за порозуміння

Директор підприємства

mailto:kanc@voda.uz.ua
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Реєстрація учасників відкритого обговорення
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