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ПОРЯДОК ДЕННИЙ;
Обговорення про намір здійснити у 2019 році зміну діючих тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення
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.
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 обґрунтованих
витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається.
З 01.05.2019 вступив в дію Закон України «Про житлово-комунальні послуги», який не
передбачає такого виду комунальних послуг, як послуги з централізованого постачання
холодної води, водовідведення (використанням внутрішньобудинкових систем), при цьому
діючі тарифи, за якими на даний час працює підприємство були встановленні лише з змінами
за окремим статтями, що змушує підприємство працювати фактично за тарифами 2018 року, а
тепер ще чекати рік до 1 травня 2020 року, до визначення споживачів обрання ними

собі

постачальників комунальних благ та модель відносин з ними. Тобто послугу яку оказує
підприємство за тарифами з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем) на рік заморожена у ціновому еквіваленті та
не може бути змінена, оскільки такої послуги та відповідного тарифу на

сьогодні

не

передбачено чинним законодавством, що примушує виконавця цієї послуги бути заложником
недоскональної нормативної бази при цьому

виконувати роботу немаючі на це 100 %

відшкодування понесених витрат. У КП «Водоканал м. Ужгорода» зазначені послуги
складають близько 56 % від загальної реалізації послуг. Що стосується основної діяльності
підприємства, а

саме послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за

діючими тарифами встановлені Постановою НКРЕКП № 105 від 19.01.2019р. не враховані

істотні зміни на 2019 рік таких як заробітна плата, матеріальні витрати, витрати на ПММ,
інші витрати підприємства, суттєві зміни по сплаті за електроенергію (ЗУ про ринок
електроенергії). Тарифи затверджуються з запізненнями та на час їх встановлення рівень їх
уже не відповідає економічно обґрунтованому і не забезпечує повного відшкодуванню
операційних витрат, що у свою чергу позбавляє підприємство можливості отримання
запланованого прибутку, який є джерелом для виконання планових заходів згідно
інвестиційної програми.
Внаслідок вище перерахованого, підприємство, з метою забезпечення можливості
здійснення господарської діяльності з надання послуг по водопостачанню і водовідведенню в
2019 році, та згідно Постанови НКРЕКП № 364

від 24.03.2016р. «Про затвердження

Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»
подає на розгляд заяву та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтверджуючими
матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків.
Згідно визначеного Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення п.1.7 (Постанова НКРЕКП № 302 від 10.03.2016) підприємство, в друге ініціює
коригування окремих

складових структури тарифів, за якими відбулися зміни в бік

збільшення шляхом подання до

НКРЕКП заяву та розрахунки тарифів, обґрунтування

розрахунків, а саме:
С

вартість електроенергії, ціна ресурсу у діючому тарифі з розподілом становить: 1

класу - 1,9568 грн./ кВт-год у 3 кварталі тариф буде становити -*2,1825 грн./ кВт-год, ріст
11,5 %, 2 клас - 2,6140 грн./ кВт-год, тариф на 3 квартал - 2,8397 грн./ кВт-год. ріст 8,6 %, за
попередніми даними оприлюдненими постачальником послуг на своєму сайті.
С

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

законодавством

прожиткового
України

з

мінімуму

для

застосуванням

працездатних
коефіцієнту

1,58

осіб,

встановлений

(експлуатація

та

обслуговування обладнання систем водозабезпечення та водовідведення). У діючому
тарифі фонд заробітної плати розраховано виходячи з прожиткового мінімуму д ію ч ом у
у 2018р., а саме 1808 грн. з застосуванням 140 відсотків, тобто розрахункова одиниця для
обрахування фонду у діючому тарифі становить - 3999 грн. (1808 х 1,40 х 1,58) яка у
2019р. становить - 4985 грн. (1972 х 1,60 х 1,58) 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.
•С

Зростанням вартості матеріальних витрат на ремонти та паливно мастильні

матеріали, інші витрати, які також не були враховані при встановлені діючих тарифів, а
залишилися на рівні 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.
Комплект документів, що повторно подається до НКРЕКП для встановлення зміни окремих
статей тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2019 рік формувався
ліцензіатом з дотриманням послідовності, визначеної вимогами до формування змісту
матеріалів та комплекту документів. Плановий розрахунок приведено до економічнообгрунтованого рівня на час подання документів. Також, згідно п.2.11. порядку підприємство
урахувало обігові кошти у розмірі 2% від розрахункової собівартості послуг, що становить 0,32 грн. (без ПДВ) на 1 м3 по водопостачанню, та 0,17 грн (без ПДВ) на 1 м3 по
водовідведенню. У зв’язку з новими правилами роботи на ринку електроенергії підприємство
заклало обігові кошти для здійснення авансових платежів за електроенергію у розмірі 1 % від
повної собівартості, що склало 0,16 грн на (без ПДВ) на 1 м3 по водопостачанню та 0,08 грн
(без ПДВ) на 1 м3 по водовідведенню.
Обраховані підприємством тарифи на послуги водопостачання і водовідведення
становлять:
С на централізоване водопостачання та водовідведення - 20,81 грн. (з ПДВ) за 1 м3
води і 10,84 грн. (з ПДВ) за 1 м3 стоків; (Разом - 31,65 грнЛ .
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 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.
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 □ й
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. [
і

Головуючий,
Директор КП «Водоканал м. Ужгорода»

Карташов С.О.

З протоколом ознайомлений
Заступник міського голови міста Ужгоро,

Фартушок І.І.

Начальник управління житлово-комунального
господарства департаменту міського
господарства Ужгородської міської

Турянчик О.О.

Секретар:

Шкура А, В.

КП «Водоканал м. Ужгорода»
Пекарь В.І.
вул. Благоєва, 14/8 м. Ужгород
к.т. 050-372-60-46

Заява.

^ _

*

Прошу надати мені можливість взяти участь у відкритому обговоренні
проекту зміни тарифів на водопостачання та водовідведення на 2019 рік, яке
відбудеться 11 липня об 10:00 у приймальній адміністративної будівлі
КП «Водоканал м. Ужгород» за адресою: вул. Митна, 1 - II поверх.

09 липня 2019 року

Пекарь В.І.

Продовження додатку 4
до Порядку проведеного відкритого
обговорення проектів рішень Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг

РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

Заперечення та доповнення
В ході проведеного відкритого обговорення було висунуто наступні пропозиції:
1. Присутні згідні, з підвищенням заробітної плати лише за умови, що підвищення буде
здійснюватися лише робітникам підприємства, які задіяні безпосередньо на виробничих
процесах підприємства.
2. Щодо включення в структуру тарифу 2% обігових коштів, громадськість м. Ужгорода
висловила свою думку, що так як підприємство являється власністю територіальної громади
м. Ужгорода, то ці кошти повинна відшкодовувати Ужгородська міська рада, щоб не
перекладати тарифний тягар на споживачів міста.
3. Щодо 1% обігових коштів для здійснення платежів за електроенергію, була
оголошена позитивна думка, щодо закладання у тариф зазначених коштів, за умови, що тариф
на даний ресурс дійсно буде вищим ніж у діючому на сьогодні тарифі. Також була висунута
пропозиція виходити на ринок електроенергії для пошуку інших, більш вигідних
постачальників.

На дані пропозиції представниками підприємства була надана інформація
учасникам обговорення:
*

ТТІоло заробітної плати: на сьогодні фонд заробітної плати підприємства складає рівень
2018р.. тому, що тарифами які встановлені Постановою НКРЕКП № 105 від 19.01.2019р. не
враховані істотні зміни на 2019 рік, а саме- зміна розміру мінімальної заробітної плати, та
зміни норм, які регламентовані Галузевою угодою 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 набрали чинності з січня 2019 р., і є обов’язковими для всіх
суб’єктів, що перебувають в сфері її дії.

З метою забезпечення можливості здійснення

господарської діяльності, а саме здатністю забезпечення та утримання на робочих місцях
працівників, у проекті тарифу Фонд заробітної плати

розраховано з врахуванням

зазначених змін, ріст заробітної плати передбачає близько 24,7 %.
Оплата праці працівникам підприємства здійснюється на основі:
> тарифних ставок для робітників;
> місячних

посадових окладів для керівників, спеціалістів, службовців та окремих

категорій робітників;

> преміювання, доплати і надбавки згідно визначеного порядку колективного договору.
Щодо обігових коштів: згідно визначеного Порядку формування тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення (Постанова НКРЕКП № 302 від 10.03.2016)
п. 2.11

порядку підприємство урахувало обігові кошти у розмірі 2 % від розрахункової

собівартості послуг, гцо становить - 0,32 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб по водопостачанню та 0,17
грн. (без ПДВ) на 1 м. куб водовідведення та обігові кошти для здійснення авансових платежів
за електроенергію у розмірі 1 % від повної планованої собівартості, що склала 0,16 на 1 м. куб
по водопостачанню та 0,08 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб водовідведення.

•

Мета цих змін у тарифі - своєчасність сплати за електроенергію згідно Закону України
про ринок електроенергії, та наявність у розпорядженні підприємства резервних коштів для
діяльності і виконанні своїх зобов'язань в нестабільних економічних явищах держави та
недоскональної нормативної бази де тарифи затверджуються з запізненнями та на час їх
встановлення рівень їх уже не відповідає економічно обґрунтованому і не забезпечує повного
відшкодування операційних витрат.
Щодо фінансування їх з бюджету міста,

таке фінансування можливо при наявності

спеціальних програм з їх цільовим використанням згідно переліку запланованих заходів, на
сьогодні в існуючій Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгорода
на 2018-2020 роки відсутня саме така стаття за таким призначенням.
Стосовно, пошуку інших, більш вигідних постачальників електроенергії, на сьогодні
підприємство є заручником ситуації, так як без наявності вільних обігових коштів вийти на
ринок електроенергії на більш вигідних умовах ніж є зараз неможливо.

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

Перелік витрат

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

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

Різниця, грн.
на 1 м. куб.
(вода)

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

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

Різниця, грн.
на 1 м. куб.
(стоків)

Всього матеріальні витрати

6,73

7,46

0,73

3,18

3,51

0,33

Електроенергія

5,46

5,98

0,52

2,89

3,13

0,24

Реагенти

0,62

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Матеріали

0,34

0,44

0,10

0,12

0,16

0,04

ПММ

0,32

0,43

0,11

0,17

0,22

0,05

Зарплата

4,66

6,41

1,75

2,68

3,48

0,80

Відрахування

1,02

1,41

0,38

0,59

0,77

0,18

Амортизація

0,39

0,39

0,00

0,35

0,35

0,00

Податки

0,24

0,24

0,00

0,14

0,14

0,00

Інші витрати

0,24

0,28

0,04

0,14

0,14

0,00

13,28

16,18

2,90

7,08

8,38

1,30

Прибуток на розвиток виробництва
(виробничі інвестиції)

0,67

0,67

0,00

0,40

0,40

0,00

Обігові кошти у розмірі 2% від
розрахункової собіватості

0,00

0,32

0,32

0,00

0,17

0,17

обігові кошти для здійснення
платежів за електроенергію у
розмірі 1 % від собівартості

0,00

0,17

0,17

0,00

0,08

0,08

13,95

17,34

3,39

7,48

9,03

1,55

Собівартість гри на 1 м3

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

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

Проект с/м
показника
змін на
2020р.

% статті
затрат у
загальної
вартості

4281,38

34,53

868,68

7,01

5676,62
349,83

45,78
2,82

податки

174,43

1,41

інші витрати

196,63

1,59

506,25

4,08

230,95

1,86

115,48

0,93

12400,25

100,00

електроенергія
матеріали, реагенти, запасні частини, ПММ та інші мат. ресурси
Фонд заробітної плати разом з нарахуваннями
амортизаційні витрати

Прибуток на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

Обігові кошти у розмірі 2 % від розрахункової собіватості
Обігові кошти для здійснення платежів за електроенергію у розмірі 1 % від
собівартості

Разом з урахуванням прибутку та обігових коштів

с/м ПОКАЗНИК ЗГІДНО ДІЮЧИХ ТАРИФІВ
інш і витрати {
П рибуток
податки

О бігові кош ти у
розм ірі 2% від
розрахункової
г.пбіпятогті

обігові КО Ш ТИ для
здій снення платеж ів
за електроенергію у
розм ірі 1 % від
собівартості

ам ортизаційні витрати

електроенергія

Ф онд зароб ітн ої плати
разом з
нарахуванням и

М атеріалі витрати

Діючі тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення та проект змін на
2019р.
грн. з ПДВ
Встановленні
тарифи на послуги з
централізованого
водопостачання та
водовідведення
постановою

Дані

Н К Р Е К П № 105
від 29.01.2019 р.

введенні

В Д ІЮ

П роект ЦВ

3

Різниця
проект
2019 та
дію чим
тарифом

%

07.02.2019р.

•
грн. за 1 м.куб = 1000 л. (вода)

16,67

20,81

4,1 4

2 4 ,8 5

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

8,94

10,84

1,90

2 1 ,2 5

25,61

31,65

6,04

23,59

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

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

25,00

20,81

20,00

1 6 ,6 7

15,00

10,00

4 ,1 4

1,90

5,00

0,00

Тарифи введені в дію
07.02.2019р.

Проект 2019

■ грн. за 1 м.куб = 1000 л. (вода)

Різниця

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

