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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення про намір здійснити у 2019 році зміну діючих тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення, а також тарифів на послуги з централізованого постачання
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
СЛУХАЛИ:
ВСТУПНЕ СЛОВО:
Карташов Станіслав Олександрович - директор КП «Водоканал м. Ужгорода»,
який проінформував про наступне:
На виконання Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження
Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Постанови
НКРЕКП від 10.03.2016 р. № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення», КП «Водоканал м. Ужгорода» додатково
інформує споживачів про намір здійснити зміну (коригування) у 2019 році діючих тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення, та тарифів на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Статтею 10 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 планових витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку.
Встановлення тарифів на комунальні послуги нижчих за розмір економічно обгрунтованих
витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається.
Згідно визначеного Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення п.1.7 (Постанова НКРЕКП № 302 від 10.03.2016) підприємство, може
ініціювати коригування окремих складових структури тарифів, за якими відбулися зміни в
бік збільшення або зменшення шляхом подання до НКРЕКП заяву та розрахунки тарифів,
обґрунтування розрахунків, а саме:
^
вартість електроенергії, ціна ресурсу у діючому тарифі з розподілом становить: 1
класу - 1,9568 грн./ кВт-год у 2 кварталі тариф буде становити - 1,9794 грн./ кВт-год, ріст
1,2 %, 2 клас - 2,6140 грн./ кВт-год, тариф на 2 квартал - 2,6366 грн./ кВт-год, ріст 0,9 %,
'S
Ріст заробітної плати. З січня 2019р. набрала чинності зміни до Галузевої угоди між
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців
житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування
населення України на 2017-2018 роки до 2021 року, які регламентують встановлення •

мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану працю у розмірі не менше
160 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений
законодавством України з застосуванням коефіцієнту 1,58 (експлуатація та
обслуговування обладнання систем водо забезпечення та водовідведення). У діючому
тарифі фонд заробітної плати розраховано виходячи з прожиткового мінімуму діючому
у 2018р., асам е 1808 грн. з застосуванням 140 відсотків, тобто розрахункова одиниця для
обрахування фонду у діючому тарифі становить - 3999 грн. (1808x1,40x1,58) яка у
2019р. становить - 4985 грн. (1972x1,60x1,58) ріст на —24,7% . З метою забезпечення
можливості здійснення господарської діяльності, а саме здатністю забезпечення та

утримати на робочих місцях працівників, у проекті тарифу фонд заробітної тати

розраховано згідно зазначених змін.
■/
Зростанням вартості матеріальних витрат на ремонти та паливно мастильні
матеріали, інші витрати, які також не були враховані при встановлені діючих тарифів, а
залишилися нарівні планових показників 2018р.
•/
Інші витрати підприємства взяті на основі базового 2017 року на час подання
розрахунків на 2019р..
■С Амортизаційні відрахування прийняти згідно проекту інвестиційної програми на 2019р.
з включенням прибутку на розвиток виробництва: Водопостачання - придбання екскаватора
ІСВ та модернізація насосного обладнання на водозаборі «Минай» на суму - 3700 тис. грн.;
Водовідведення - придбання спеціальної машини (муловсмоктувача) та придбання
стандартних трубоочисних насадок у комплекті зі шлангом високого тиску для спецмашини
"Сканія» на суму - 2375 тис. грн.
Обраховані підприємством тарифи на послуги водопостачання і водовідведення
становлять:
С на централізоване водопостачання та водовідведення - 19,66 грн. (з ПДВ) за 1 м3
води і 10,27 грн. (з ПДВ) за 1 м3 стоків; (Разом - 29.93 г р н .).
-/ на послуги з постачання холодної води і водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) - 20,75 грн. (З ПДВ) за 1 м3 води і 10,84 грн. (З ПДВ) за 1 м3
стоків. (Разом -3 1 .5 9 грн.).
До розрахунку тарифів послуг з централізованого постачання холодної води та
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) включено:
• частка витрат на централізоване водопостачання та водовідведення в обсягах,
необхідних для надання послуг з централізованого постачання холодної води та
водовідведення;
• витрати на оплату праці;
• амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних
активів;
• витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів
споживачів за послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення;
• витрати для забезпечення охорони праці;
• витрати на виготовлення розрахункових документів про оплату послуг з
централізованого постачання холодної води, водовідведення, інші витрати, пов'язані
з наданням послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем).
Основною метою від очікуваних змін при встановленні тарифів є належне виконання
функцій та забезпечення стабільної роботи КП «Водоканал м. Ужгорода». Стале забезпечення
міста такими послугами та захист прав споживачів цих послуг не можливе без окупності цієї
діяльності для підприємства.

За результатами обговорення ВИРІШИЛИ:
1.
Відкрите слухання щодо обговорення про необхідність зміни діючих тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення, а також тарифів на послуги з
централізованого
постачання холодної води,
водовідведення
(з використанням
внутрішньобудинкових систем), для КП «Водоканал м. Ужгорода» вважати такими, що
відбулось й проведено згідно законодавства.
2. Скласти та підписати протокол відкритого обговорення про необхідність зміни
діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також тарифів на
послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем).
3. Направити підписаний протокол відкритого обговорення до НКРЕКП з послідуючим
його оприлюдненні на офіційному веб-сайті.
4. Оприлюднити протокол відкритого обговорення на веб-сайті підприємства.

•

Заперечення та доповнення надаються в додатках.
Відкрите обговорення вважати таким, що відбулося на засадах гласності та відкритості
Відкрите обговорення вважати таким, що відбулося з порушенням процедури, встановленої
Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою НКРЕКП від ЗО червня 2017 року № 866. [___ |
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Директор КП «Водоканал м.
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заявка на участь у відкритому обговоренні щодо необхідності зміни
встановлених тарифів

В ід : Канцелярія <kanc@voda.uz.ua>

пн, 06 трав., 2019 11:52

Тема : Р\л/сі: заявка на участь у відкритому обговоренні щодо
необхідності зміни встановлених тарифів
Кому : Планово-економічний відділ <pev@voda.uz.ua>

Від: "Юрій Калинюк" <kalyniuk.collegium@gmail.conn>
Кому: kanc@voda.uz.ua
Надіслано: Понеділок, б Травень 2019 р 11:50:12
Тема: заявка на участь у відкритому обговоренні щодо необхідності зміни
встановлених тарифів

Шановні панове!
Даним подаю Вам заявку на участь у відкритому обговоренні щодо
необхідності зміни встановлених тарифів на водопостачання та
водовідведення на 2019 рік, яке відбудеться 07.05.2019 року о 10:00.
Категорично заперечую проти будь-якого необгрунтованого збільшення
тарифу
на водопостачання та водовідведення.
Проти зміни тариф ів (очевидно, що мова йде про збільш ення) заперечую,
оскільки, по-перше, вони і так одні із найвищих в Україні (простий пошук по
Google.com.ua це підтверджує, при цьому середня зарплата в Ужгорода одна
із найнижчих серед обласних центрів), по-друге, Ви як монополіст
використовуєте один із найпростіших способів усунення ф інансових
проблем та збитковості (якщо Ви дійсно збиткові) - підняття тарифів
протягом кожного або кожних двох кварталів. Радим о скористатись іншими
способами усунення проблем платіжного балансу: зменш ення витрат,
зниження втрат у мережах через їх капітальні ремонти (скористайтеся
грантами Європейського Сою зу та його організацій), банкрутство та
наступне списання податкового боргу, боргу за електроенергію і т.д. Зміна
тарифів є необгрунтованою.
З повагою,
Юрій Калинюк
Best regards
Iurii Kalyniuk

УЖ ГОРОДСЬКА М ІСЬКА РАДА
КОМ УНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
МІСТА УЖГОРОДА»
КП «Водоканал м. Ужгорода»
вул.М итнаД м.Ужгород, 88000; тел./факс (0312) 64-35-03;
е-шаіі: kanc@ voda.uz.ua; код ЄДРПОУ 03344326

Зауваження від (Іб. 05.2019р.
Юрій Калинюк

Юрій,
КП «Водоканал м. Ужгорода» надає Вам інформацію стосовно зауважень наданих у
заявці від 06 травня 2019р. для участі у відкритому обговоренні 07 червня 2019р.,
щодо заперечення підвищення тарифів, високої їх вартості у місті Ужгороді, та інші способи
усунення проблем платіжного балансу підприємства.
ІІТоло тапифу у місті У ж городі:
Діючі тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
встановлені постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 29.01.2019року № 105, 106 ( копії постанов та
структури тарифів додаються до листа)
Структури тарифів розроблена на основі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних
із провадженням ліцензованої діяльності у плановому періоді, які групуються за статтями,
визначеними НКРЕКП відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що
затверджених Мінфіном, однак діючі тарифи були встановлені тільки з змінами окремих
статей, а саме: електроенергії, податків та реагентів, інші витрати у тарифі залишилися без
змін на базі тарифів, які діяли у 2018 році. Тому підприємство згідно визначеного Порядку
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення п.1.7 (Постанова
НКРЕКП № 302 від 10.03.2016) ініціює
коригування окремих складових структури
тарифів. за якими відбулися зміни, та подає на розгляд заяву та розрахунки тарифів до
НКРЕКП.

Щодо високої вартості тарифу в Ужгороді.
Вартість, тарифів КП «Водоканал м. Ужгорода» сформовані згідно затвердженого
порядку формування тарифів Постановою НКРЕКП № 302 від 10.03.2016
Формування тарифів на послуги здійснюється виконавцями на підставі річних планів
надання послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, економічно
обґрунтованих планованих витрат, визначених на основі державних нормативів (норм) витрат
ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів та цін на
матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді. Витрати, що включаються до повної
планованої собівартості послуг з централізованого постачання холодної води та
водовідведення, об’єктивне нормування яких неможливе,
плануються з урахуванням
економічно обґрунтованих витрат за попередні періоди.
Собівартість
одиниці продукції (1 м. куб
водопостачання та водовідведення)
складається з змінних затрат (електроенергія, реагенти, заробітна плата збута, рентна плата)

та з постійних витрат, величина яких не змінюється із зміною обсягів виробництва які
пов'язані з самим існуванням виробничого обладнання підприємства, з певними незмінними
його зобов'язаннями, і тому повинні бути ним оплачені навіть за умови припинення
виробництва (амортизаційні відрахування, матеріальні витрати на ремонти мереж, заробітна
плата виробничого персоналу та адміністрації, страхові внески, плата за землю, окремі
послуги спеціалізованим підприємствам - охорона об’єктів, ремонт існуючого обладнання,
витрати на охорону праці, інші). Величина постійних витрат не залежить від обсягу
виуобниитва підприємства. З урахуванням фактичних даних КП «Водоканал м. Ужгорода»
на основі існуючих особливостей підприємства: стану мереж міста на даний час
(зношеність та аварійність діючих водопровідних мереж. Загальна протяжність мереж станом
на 1 січня 2019р. водопроводу - 285,9 км., з них ветхих і аварійних - 142 км., тобто 49,7%),
технологічних процесів виробництва, (змішані джерела водозаборів - поверхневий та
підземний), інфраструктури забудови міста (територія міста займає 3980 га. перепад висотних
геодезичних відміток - 113 м.), постійні затрати складають по водопостачанню - 46,4 %, по
водовідведенню - 35,5% від загальної собівартості послуг.
Щодо середньої вартості по Україні підприємств ліцензіатів НКРЕКП:
> Середньозважений тариф (з ПДВ) на послуги з централізованого постачання холодної води
(з використанням внутрішньобудинкових систем) у 2018 році, станом на 31.12.2018, за
ліцензіатами НКРЕКП: 10,632 грн/куб. м.
> Середньозважений тариф (з ПДВ) на послуги з централізованого водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем) у 2018 році, станом на 31.12.2018, за
ліцензіатами НКРЕКП: 8,29 грн/куб. м.
Для визначення вартості 1 л питної води в середньому по Україні використано дані про
рівень середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання (з урахуванням ПДВ)
станом на 31.12.2018 за ліцензіатами НКРЕКП
по КП «Водоканал м. Ужгорода»

Усереднено по Україні

Вартість 1 л питної води
Вартість 10 л питної води

1,37 копійки

0,9 копійки.

13,72 копійок

8,6 копійки

Вартість 100 л питної води

137,24 копійок

85,7 копійки

Інформація згідно веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua.
Додатково надаємо інформацію про вартість послуг у 2019 році по Закарпатській
області^ додаток до листа').
Інші способи усунення проблем платіжного балансу підприємства
Щодо зменшення витрат підприємства у процесі виробництва, у структурі тарифів
питомі витрати, а саме більше 30% складає електроенергія, КП «Водоканал м. Ужгорода»
постійно знижує витрати, але ріст тарифу на ресурс випереджає економію. Так, за 2018 рік
підприємство знизило витрати електроенергії порівняно з 2017р. - по активній електроенергії
на 1280,7 тис. КВт*год, а по реактивній електроенергії - на 1259,4 тис.кВар*год, що дало у
відсотках зменшення на 6,7% та 23,7%, а ріст середньо діючого тарифу на електроенергію
склав - 16,7 %. Крім цього витрати фізичних одиниць ПММ матеріалів та реагентів також
зменшується, але їх вартість також росте.
Втрати води в мережах за 2018р. зменшилися порівняно з аналогічним періодом 2017р.
на 199,3 тис.м3, та за підсумками 2018 року складали 29,5%, з яких 27,31% є нормативними,
витрати на ремонти господарським способом за 2018 рік становлять - 9780 тис. грн., що
включають витрати на матеріали, ПММ, заробітну плату робітників та нарахування.

Щодо грантів Європейського союзу
КП «Водоканал м. Ужгорода» є власністю територіальної громади міста. Власником є
Ужгородська міська рада. У структурі міської ради є відділ інвестицій, інновацій, розвитку та
туризму Ужгородської міської ради. Спеціалісти даного відділу вивчають всі можливості

подання проектів на отримання грантових коштів. Поки що всі спроби отримати гранди під
об’єкти водопровід - каналізаційного господарства не увінчались успіхом.
КП «Водоканал м. Ужгорода» було включено до переліку прийнятних проектів,
учасників «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», та залучення позики
Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Комплексна модернізація
системи водопостачання і водовідведення в м. Ужгород» реалізація якого передбачалася на
умовах фінансової самоокупності. а також визначення виду забезпечення для обслуговування
та погашення позики, коефіцієнта покриття боргу на рівні не менше 1,35 надання реального
забезпечення виконання взятих зобов’язань. Крім цього підприємство мало забезпечити
сплату всього податкового боргу, який був накопичений в першу чергу внаслідок діяльності
підприємства з надання послуг по водопостачанню і водовідведенню за збитковими тарифами
тривалий час. Ужгородська міська рада забезпечувала співфінансування по покриттю витрат
на сплату податків. Але подальший розвиток програма не отримала.

Адміністрація підприємства
(0312) 64-35-03

Zimbra

pev@voda.uz.ua

Fwd: 521 - заявка на участь у громадському обговоренні

Від : Канцелярія <kanc@voda.uz.ua>

вт, 07 трав., 2019 8:02

Тема : Fwd: 521 - заявка на участь у громадському обговоренні
Кому : Планово-економічний відділ <pev@voda.uz.ua>

Від: "gromradauzhgorod" <gromradauzhgorod@ukr.net>
Кому: kanc@voda.uz.ua
Надіслано: Понеділок, б Травень 2019 р 21:52:27
Тема: 521 - заявка на участь у громадському обговоренні

ГО «УЖГОРОДСЬКА ГРОМАДСЬКА РАДА»
88000, м.Ужгород, наб. Київська, 3 («Дельфін», 2-й поверх)
Директору КП «Водоканал м. Ужгород»
88000, м.Ужгород, вул. Митна, 1
Вих. № 521
Від 06 травня 2019 року

ЗА Я В К А
На участь у відкритому обговоренні проекту тарифів та змін до нього
Повідомляю,
Що 07 травня 2019 року о 10 годині 00 хв. у громадському обговоренні, що
відбудеться у приміщенні КП «Водоканал м.Ужгород» мають намір взяти участь
наступні жителі міста Ужгорода:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Слюсаренко Вікторія Євгенівна;
Фойгт Надія Іванівна;
Бачинська Анастасія Володимирівна;
Щетнікова Ольга Вікторівна;
Бачинська Марія Михайлівна;
Голінка Марія Михайлівна.

З повагою,
Голова ГО «Громадська рада»

О.С.

Пересоляк

Заперечення та доповнення
В ході проведення відкритого обговорення було задано наступні питання :

1. Про покращення якості питної води.
Результати проведених мікробіологічні та санітарно-гігієнічні дослідження питної води з
Минайського водозабору та комплексу очистки поверхневих вод та дериваційного каналу
відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171.10. «Гігієнічні вимоги до води питної...»
2. Про високу вартості тарифу в місті Ужгороді.
Формування тарифів на послуги здійснюється виконавцями на підставі річних планів надання
послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення, економічно обгрунтованих
планованих витрат, визначених на основі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, технікоекономічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів та цін на матеріальні ресурси та
послуги у планованому періоді. Витрати, що включаються до повної планованої собівартості послуг
з централізованого постачання холодної води та водовідведення, об’єктивне нормування яких
неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих витрат за попередні періоди.
Собівартість одиниці продукції ( ї м . куб водопостачання та водовідведення) складається з
змінних затрат (електроенергія, реагенти, заробітна плата збута, рентна плата) та з постійних
витрат, величина яких не змінюється із зміною обсягів виробництва які пов'язані з самим
існуванням виробничого обладнання підприємства, з певними незмінними його зобов'язаннями, і
тому повинні бути ним оплачені навіть за умови припинення виробництва (амортизаційні
відрахування, матеріальні витрати на ремонти мереж, заробітна плата виробничого персоналу та
адміністрації, страхові внески, плата за землю, окремі послуги спеціалізованим підприємствам охорона об’єктів, ремонт існуючого обладнання, витрати на охорону праці, інші). Величина
постійних витрат не залежить від обсягу виробництва підприємства, а залежить від існуючих
особливостей підприємства, стану мереж міста на даний час технологічних процесів виробництва,
(змішані джерела водозаборів - поверхневий та підземний), інфраструктури забудови міста
(територія міста займає 3980 га. перепад висотних геодезичних відміток - 113 м.), постійні затрати
складають по водопостачанню - 46,4 %, по водовідведенню - 35,5% від загальної собівартості
послуг.
3. Про встановлення тарифів для різних категорій споживачів: населення, бюджетні
установи та інші споживачі.
КП "Водоканал м.* Ужгорода" являється ліцензіатом НКРЕКП. Національна комісія, що
здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг згідно порядку та процедури
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та встановлює єдиний
тариф для всіх категорій споживачів.
4. Про доцільність зміни тарифу, за умови, що окремі поточні витрати менше планових
(тарифах)
Раціональність підвищення тарифів поясняється майбутнім періодом. Так витрати по заробітній
платі на сьогодні на підприємстві не відповідає законодавчим можливостям, а саме змін до
Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація
роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки
працівників
житлово-комунального
господарства,
місцевої промисловості, побутового
обслуговування населення У країни на 2017-2018 роки до 2021 року, за рахунок яких заробітна плата
працівників підприємства зросте більше як на 20%, також проект розрахунку тарифів включає
зміну вартості електроенергії у II кварталі 2019 р., вартість на матеріальних витрат на ремонти та
паливно мастильні матеріали, інші витрати, взяти на базі показників, які були подані на
затвердження 2019 р., але не були враховані при встановлені діючих тарифів, а залишилися на рівні
планових показників 2018 р. Тому доцільність зміни тарифів виправдана з урахуванням, що
процедура по встановленню їх триватиме не мало часу.

Структура розрахунку планових тарифів з централізованого водопостачання та
водовідведення на 2019 рік

Складові структури
тарифу

Всього матеріальні
витрати:

Різниця,
грн. на 1
м. куб.
(вода)

Показник 1 м.
куб. у діючому
тарифі грн. (без
ПДВ) на
водовідведення

Показник на 1 м.
куб. згідно
розрахунку
змін на 2019р.,
грн. (без ПДВ)
на
водовідведення

Різниця,
грн. на 1
м. куб.
(стоків)

7,00

0,26

3,18

3,28

0,10

5,46

5,52

0,05

2,89

2,90

0,01

0,62

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

0,44

0,10

0,12

0,16.

0,04

0,32

0,42

0,11

0,17

0,22

0,05

4,66

6,40

1,75

2 ,68

3,48

0,80

1,02

1,41

0,38

0,59

0,77

0,18

0,39

0,39

0,00

0,35

0,35

0,00

0 ,2 4

0,24

0,00

0,14

0,14

0,00

0 ,2 4

0,28

0,04

0,14

0,14

0,00

13,28

15,71

2,43

7,08

8,16

1,08

0,67

0,67

0,00

0,40

0,40

0,00

13,95

16,38

2,43

7,48

8,56

1,08

Показник 1 м. куб.
у діючому тарифі
грн. (без ПДВ) на
водопостачання

Показник на 1 м.
куб. згідно
розрахунку змін на
2019р., грн. (без
ПДВ) на
водопостачання

6,73

Електроенергія
Реагенти
Матеріали
ПММ
Зарплата
Відрахування
Амортизація
Податки
Інші витрати
Собівартість гри на 1 м3
Прибуток на розвиток
виробництва(виробничі
інвестиції)
Вартість с прибутком 1
м. куб, грн. без ПДВ

.

Структура розрахунку планових тарифів на послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення з а (з використанням внутрішньобудинкових систем ) на 2 0 1 9 рік

Різниця,
грн. на 1
м. куб.
(вода)

Показник 1 м.
куб. у діючому
тарифі грн. (без
ПДВ) на
водовідведення

Показник на 1
м. куб. згідно
розрахунку
змін на 2019р.,
грн. (без ПДВ)
на
водовідведення

Різниця,
грн. на 1
м. куб.
(стоків)

2,43

7,08

8,16

1,08

Показник 1 м. куб.
у діючому тарифі
грн. (без ПДВ) на
водопостачання

Показник на 1 м. куб.
згідно розрахунку
змін на 2019р., грн.
(без ПДВ) на
водопостачання

Частка витрат на
централізоване
водопостачання та
водовідведення

13,28

15,71

Зарплата

0,42

0,62

0,20

0,26

0,32

0,06

Відрахування

0,10

0,14

0,04

0,02

0,07

0,05

Амортизація

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші витрати

0,11

0,15

0,04

0,06

0,08

0,02

Собівартість грн на 1 м3
Прибуток на розвиток
виробництва(виробничі
інвестиції)

13,91

16,62

2,71

7,42

8,63

1,21

0,67

0,67

0,00

0,40

0,40

0,00

14,58

17,29

2,71

7,82

9,03

1,21

Статті затрат

Вартість с прибутком 1
м. куб, грн.без ПДВ

Діючі тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення та проект змін на 2019р.
Г рн. з П Д В

Встановленні тарифи на
послуги з централізованого
водопостачання та
водовідведення постановою

Дані

Н К Р Е К П № 105
від 2 9 .0 1 .2 0 1 9 р. введенні в

Проект

Різниця

% зміни

дію 3
0 7 .0 2 .2 0 і 9р.
грн. за 1 м.куб = 1000 л. (вода)

16,67

1 9 ,6 6

2 ,9 9

1 7 ,9 %

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (каналізація)

8,94

1 0 ,2 7

1 ,3 3 .

1 4 ,9 %

2 5 ,6 1

29,93

4,32

16,9 %

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (разом вода та
каналізація)

Діючі тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення та
проект змін на 2019р.

19,66
20,00

16,67

18,00

16,00

14.00

10,27
12.00

8,94

10,00

8,00

6,00

2,99

4.00

2.00

0,00

Тарифи введені в дію

Проект

Різниця

07.02.2019р.

—грн. за 1 м.куб = 1000 л. (вода)

У грн.

за 1 м.куб = 1000 л. (каналізація)

Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за (з
використанням внутрішньобудинкових систем ) та проект змін на 2019р.
Грн. з ПДВ

Встановленні тарифи на
послуги з централізованого
постачання холодної води,
водовідведення (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем постановою

Дані

Проект

% зміни

Різниця

Н К Р Е К П № 106

від 2 9 .0 1 .2 0 1 9р. введенні в
дію 3

•

0 7 .0 2 .2 0 1 9 р .
грн. за 1 м.куб = 1000 л. (вода)

17,44

2 0 ,7 5

3 ,3 1

1 9 ,0 %

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (каналізація)

9,36

1 0 ,8 4

1 ,4 8

1 5 ,8 %

2 6 ,8 0

31,59

4,79

17,9 %

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (разом вода та
каналізація)

Діючі тарифи на послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення за (з використанням внутрішньобудинкових систем ) та
проект змін на 2019р.

25,00

20,00

20,75
17,44

15,00

10,84

9,36
10,00

3,31
5,00

0,00

Тарифи введені в дію

Проект

Різниця

07.02.2019р.

и грн. за 1 м.куб - 1000 л . (вода)

грн . за 1 м.куб = 1000 л. (каналізація)

Діючі тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення за період 2018-2019р. та проект
змін на 2019р.
Грн. з ПДВ
Встановлення тарифів на
послуги з централізованого
водопостачання та
водовідведення постановою
НКРЕКП№ 1575
від 28.12.2017р. введенні в
дію 3
з 25.01.2018р.

Дані

грн. за 1 м.куб = 1000 л.
(разом вода та каналізація)

Встановлення тарифів
на послуги з
централізованого
водопостачання та
водовідведення
постановою
НКРЕКП№ 993
від 18.09.2018р.
введенні в дію 3
з 01.10.2018р.

20,10

Встановленні тарифи на
послуги 3
централізованого
водопостачання та
водовідведення
постановою
НКРЕКП№ 105
від 29.01.2019 р. введенні
в д ію 3
07.02.2019р.

П р о ек т ЦВ

25,61

29,93

24,98

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (разом вода та каналізація)
29,93

ПРОЕКТ

25,61

ТАРИФИ ВВЕДЕНІ В ДІЮ 07.02.2019Р.

24,98

ТАРИФИ ВВЕДЕНІ В ДІЮ 01.10.2018Р.

20,10

ТАРИФІ! ВВЕДЕНІ В ДІЮ 25.01.2018Р.
ОДО

5ДО

10.00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Д ію ч і тар иф и на п о сл у ги з ц ен т р а л ізо в а н о го в од оп остач ан н я та в о д о в ід в ед ен н я за (з в и к ор и стан н я м
в н у т р іш н ь о б у д и н к о в и х си ст ем ) за п еріод 2 0 1 8 -2 0 1 9 р .т а п р о ек т зм щ на 2019р .
Грн. з ПДВ
Встановлення тарифів на
послуги з централізованого
постачання холодної води,
водовідведення (з
використанням
. внутрішньобудинкових
систем постановою
НКРЕКП№ 1576
від 28.12.2017р. введенні в
дію з
з 25.01.2018р.

Дані

грн. за 1 м.куб = 1000 л.
(разом вода та каналізація)

Встановлення тарифів
на послуги з
централізованого
постачання холодної
води, водовідведення (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем постановою
НКРЕКП№ 994
від 18.09.2018р.
введенні в дію з
з 01.10.2018р.

21,08

Встановленні тарифи
на послуги з
централізованого
постачання холодної
води, водовідведення (з
використанням
внутрішньобудинкових
систем постановою
НКРЕКП№ 106
від 29.01.2019р.
введенні в дію з
07.02.2019р.

Проект ХВВ

26,80

31,59

26,15

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (разом вода та каналізація)
ПРОЕКТ

31,59

ТАРИФИ ВВЕДЕНІ В ДІЮ 0 7.02.2019Р.

26,80
26,15

ТАРИФИ ВВЕДЕНІ В ДІЮ 01.10.2018Р.
ТАРИФИ ВВЕДЕНІ В ДІЮ 25.01.2018Р.

21,08
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Аналіз операційних витрат на місяць послуг водопостачання та водовідведення
КП "Водоканал м. Ужгорода"

без ПДВ, тис. грн.
Назва статті операційних витрат на послуги водопостачання
та водовідведення

Фактичний середньомісячний
показник за 1 квартал 2019р.

Плановий середньомісячний
показник згідно діючих тарифів

Проект середньомісячного
показнику змін на 2019р.

3 5 8 8 ,3 6

3 9 2 7 ,9 0

3 9 6 1 ,0 4

9 1 3 ,9 2

7 2 4 ,7 9

8 6 8 ,6 8

3 1 6 2 ,1 5

3 4 5 8 ,0 6

4 6 5 2 ,9 7

нарахування на зарплату

6 8 7 .8 9

7 6 0 ,7 7

1023,65

амортизаційні витрати

5 83,10

3 4 9 ,8 3

3 4 9.83

податки

2 3 6 ,6 7

174,43

174,43

інші витрати

2 6 6 ,5 4

179,57

196,63

0 ,0 0

5 0 6 ,2 5

5 0 6 ,2 5

9 4 3 8 ,6 2

1 0 0 8 1 ,6 2

1 1 7 3 3 ,4 7

електроенергія
матеріали, реагенти, запасні частини, ПММ та інші мат. ресурси
витрати на оплату праці

Прибуток на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
Разом з ур ахуван н ям прибутку

% С ТА Т ТІ ЗА ТРА Т У ЗА Г А Л Ь Н О Ї Ф А К Т И Ч Н О Ї
ВАРТО СТІ ЗА 1 КВАРТАЛ

амортизаційні
витрати
6о/0
податки
3%
нарахування на
зарплату
7%

витрати на
оплату
праці
33%

2019Р

7о

% С ТА Т ТІ ЗА ТРА Т У ЗА ГА Л ЬН О Ї ВАРТОСТІ

С Г А Т И ЗА ТРА Т У ЗА ГА ЛЬН О Ї

ВАР і 0С Т 1 Д ІЮ Ч 0 1 О ТА РИ Ф У .

інші
витрати
3%
електроенергія
38%

амортизаційні
витрати

податки

,|іи"
витрати

3 0/0

,2 % /

2%

П Л А Н О ВО ГО ТАРИФУ ПРОЕКТУ

. податки .
амортизаційні
^
інші
прибуток
5%

нарахування на
зарплату

нарахування
на зарплату-™-—
9%

ВТ ™
^ /о

/Г

>

ВИТ

ІИ .
/е-

прибуток
ло/

і
матеріальні
ресурси
10%

витрати н;
оплату праці
34%

І

матер іальн
і ресурси
7%

виграти
оплату праці
40%

ресурси
7%

