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Інформація КП «Водоканал м. Ужгорода» про проведення відкритого обговорення 

щодо проекту  зміни тарифів на 2019 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 КП «Водоканал м. Ужгорода» проводить   відкрите обговорення щодо  проекту 

тарифів на водопостачання та водовідведення на 2019 рік. 

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.  

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: 

 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 кварталі  – 2,8397 грн./ кВт-год, ріст 8,6 %,  

 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., а саме 1808 грн. з застосуванням 140 відсотків, тобто 

розрахункова одиниця для обрахування фонду у діючому тарифі становить – 3999 грн. 

(1808х1,40х1,58) яка у  2019р. становить -4985 грн. (1972х1,60х1,58) 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 плати  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 на рівні 

планових показників 2018р. 

 Інші витрати підприємства взяті на основі базового 2017 року на час подання розрахунків на 

2019р.. 

 Амортизаційні відрахування прийняти згідно проекту інвестиційної програми на 2019р. з 

включенням прибутку на розвиток виробництва: Водопостачання – придбання екскаватора JCB 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 економічно – обґрунтованого  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 м. куб 

по водопостачанню та 0,17 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб водовідведення  та 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 планованої собівартості, що 

склала 0,16 на 1 м. куб по водопостачанню та 0,08 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб водовідведення. 

Обраховані підприємством тарифи на послуги з водопостачання і водовідведення, становлять 

– 20,81 грн. (з ПДВ) за 1 м³ води 10,84 грн.   за 1 м³ стоків.  (з ПДВ).  Разом  31,65грн. 

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. 



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

тарифів на водопостачання та водовідведення на 2019 рік, яке відбудеться  11.07.2019 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 10.07.2019 року включно. 

Зауваження і пропозиції просимо подавати за адресою: вул.Митна,1, м. Ужгород, 88000, або 

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

 
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 2019р., 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 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 

Собівартість грн на 1 м³  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 
Вартість с прибутком 1 м. куб, 

грн.без ПДВ 13,95 17,34 3,39 7,48 9,03 1,55 

 

 
 

 

 

 

 

 



Діючі   тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення та проект змін 

на 2019р. 

грн. з ПДВ 

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 ЦВ 

Різниця 

проект 

2019 та 

діючим 

тарифом  

 % 

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (вода) 16,67 20,81 4,14 24,85 

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (каналізація) 8,94 10,84 1,90 21,25 

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (разом вода та каналізація) 25,61 31,65 6,04 23,59 
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Діючі   тарифи з централізованого водопостачання та водовідведення та 

проект змін на 2019р.
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