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Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода» про проведення відкритого 

обговорення щодо проекту тарифів на 2020 рік 

 

Згідно Постанови НКРЕКП № 866 від 30.06.2017р. «Про затвердження Порядку 

проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  з метою досягнення 

балансу інтересів споживачів, ліцензіатів і держави, забезпечення безперешкодного 

доступу споживачів, замовників, ліцензіатів, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських 

організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих осіб до інформації та їх 

обізнаності на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань та 

на виконання п. 1.9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 

водовідведення затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302 

підприємство повинно надати НКРЕКП в строк до 01 червня кожного року заяву та 

розрахунки тарифів за встановленими формами на плановий період - 2020 р.  

Розрахунок планових витрат сформовано на основі базового періоду 2018 року та 1 

кварталу 2019 року. Матеріальні витрати та послуги сторонніх організацій розраховані  з 

урахуванням діючих цін та прогнозів індексу цін виробників промислової продукції. 

Податкові платежі розраховані згідно факту 1 кварталу 2019р. Заробітна  плату розрахована  

відповідно до Закону України «Про оплату праці» та 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 .  Амортизаційні витрати  закладені по факту 2018р. 

Також згідно п.11 зазначеного порядку підприємство урахувало обігові кошти у  розмірі 2 % 

від розрахункової собівартості послуг. 

КП «Водоканал м. Ужгорода» оголошує дату відкритого обговорення, щодо 

встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення на 2020 рік, яке відбудеться  

24.05.2019 року о 10.00  у прийомній адміністративної будови  КП «Водоканал м. 

Ужгорода» по вул. Митна, 1 – ІІ поверх. 

Заявки для участі у відкритому обговоренні, питання та пропозиції щодо проекту 

тарифів приймаються до 23.05.2019 року включно. 

Зауваження і пропозиції просимо подавати за адресою: вул.Митна,1, м. Ужгород, 

88000, або на електрону адресу e-mail:  kanc@voda.uz.ua., або на сайт підприємства - 

voda.uz.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
mailto:kanc@voda.uz.ua


Діючі   тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення та проект 

змін на 2020р. 

Дані 

Встановленні  тарифи 

на послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення  

постановою  

НКРЕКП№ 105 

від 29.01.2019 р.   

введенні в дію  з 

 07.02.2019р. 

Проект 

змін на 

2019р. 

Різниця 

проект 

2019 та 

діючим 

тарифом  

 % 

Проект 

змін 

2020р. 

Різниця 

проект 

2020 та 

діючим 

тарифом  

% 

грн. за 1 м.куб = 1000 л. 

(вода) 16,67 19,66 2,99 17,95 20,59 3,93 23,55 
грн. за 1 м.куб = 1000 л. 

(каналізація) 8,94 10,27 1,33 14,88 13,15 4,21 47,05 

грн. за 1 м.куб = 1000 л. 

(разом вода та каналізація) 25,61 29,93 4,32 16,88 33,74 8,13 31,76 
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Тарифи введені 

в дію 

07.02.2019р. 

Проект 2019 Різниця  Проект 2020 Різниця  
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Діючі   тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення та 

проект змін на 2019р. 

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. 

      

Дані 

Встановлення  тарифів на 

послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення  

постановою  

НКРЕКП№ 1575 

від 28.12.2017р.   

введенні в дію  з 

 з  25.01.2018р. 

Встановлення  

тарифів на послуги 

з централізованого 

водопостачання та 

водовідведення  

постановою  

НКРЕКП№ 993 

від 18.09.2018р.   

введенні в дію  з 

 з 01.10.2018р. 

Встановленні  тарифи на 

послуги з 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення  

постановою  

НКРЕКП№ 105 

від 29.01.2019 р.   введенні 

в дію  з 

 07.02.2019р. 

Проект ЦВ 

2019 

Проект ЦВ 

2020 

грн. за 1 м.куб = 

1000 л. (разом вода 

та каналізація) 20,10 24,98 25,61 29,93 33,74 
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ТАРИФИ ВВЕДЕНІ В ДІЮ 07.02.2019Р. 

ПРОЕКТ 2019 

ПРОЕКТ 2020 

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

каналізація) 



Структура розрахунку планових  тарифів з централізованого водопостачання та 

водовідведення на 2020 рік    

 

 

 

Перелік витрат 

 Показник 1 м. 

куб. у діючому 

тарифі  грн. (без 

ПДВ) на 

водопостачання  

Показник на 1 м. 

куб. згідно   змін 

на 2020р., грн. 

(без ПДВ) на 

водопостачання 

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   

змін на 2020р., 

грн. (без ПДВ) 

на 

водовідведення 

Різниця, грн. 

на 1 м. куб. 

(стоків) 

Всього матеріальні витрати 6,73 7,18 0,44 3,18 4,77 1,59 

Електроенергія 5,46 5,32 -0,14 2,89 4,27 1,38 

Реагенти 0,62 0,86 0,24 0,00 0,00 0,00 

Матеріали 0,34 0,62 0,28 0,12 0,25 0,13 

ПММ 0,32 0,38 0,06 0,17 0,24 0,07 

Зарплата 4,66 6,70 2,04 2,68 4,05 1,37 

Відрахування 1,02 1,48 0,45 0,59 0,89 0,30 

Амортизація 0,39 0,59 0,20 0,35 0,47 0,12 

Податки 0,24 0,39 0,15 0,14 0,25 0,11 

Інші витрати 0,24 0,49 0,26 0,14 0,31 0,17 

Собівартість грн на 1 м³  13,28 16,82 3,54 7,08 10,75 3,67 
Прибуток на розвиток 

виробництва (виробничі 

інвестиції) 0,67 0,00 -0,67 0,40 0,00 -0,67 

Обігові кошти у розмірі 2% від 

розрахункової собіватості  0,00 0,34 0,34 0,00 0,21 0,21 
Вартість с прибутком 1 м. куб, 

грн.без ПДВ 13,95 17,16 3,21 7,48 10,96 3,21 


