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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 16 червня 2016 року № 1141», схваленого 10 січня 2020 року, щодо 
встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізованого водовідведення 
для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- 
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» (надалі - КП «Водоканал м. 
Ужгорода»).
СЛУХАЛИ:

ВСТУПНЕ СЛОВО:
Малюга Олександр Сергійович - завідувач сектору НКРЕКП у Закарпатській 

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

енергетики та комунальних послуг, яке проводилось у формі відкритого слухання 10 січня 
2020 року, схвалено:

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 встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення, що складають для КП «Водоканал м. Ужгорода»:
❖ централізоване водопостачання - 18,95 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);
♦> централізоване водовідведення - 9,18 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

На зміну тарифів вплинули в першу чергу наступні чинники:
1) змінилися обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах, а саме: збільшилася на 

3,13% з централізованого водопостачання; зменшилася на 2,44% з централізованого 
водовідведення. Обсяги реалізації визначені річним планом ліцензованої діяльності з 
централізованого водопостачання та водовідведення, погодженим' головою Ужгородської 
міської ради Закарпатської області. Річний план розрахований відповідно до індивідуальних 
технологічних нормативів використання питної води, узгоджених в.о. директора 
департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації 
та завідувачем сектору у Закарпатській області Державного агентства водних ресурсів 
України;

2) збільшилися витрати на оплату праці: на 45,17 % з централізованого водопостачання, 
та на 23,43 % з централізованого водовідведення. При цьому запланована середня заробітна 
плата на одного працівника підприємства зросла на 33,61 %, а саме з 10235 грн до 13676 грн.

3) збільшилися витрати на оплату податків: на 0,68% з централізованого водопостачання; 
на 6,52% з централізованого водовідведення. Податки заплановані по факту нарахованих плат 
за І квартал 2019 року та розрахованих даних згідно планового підйому води, згідно 
узгодженого балансу для підприємства на 2020 рік та Податкового кодексу України.

4) збільшилися витрати на оплату електроенергії: на 15,57 % з централізованого 
водопостачання; на 28,84 % з централізованого водовідведення. Витрати на електроенергію 
розраховані згідно норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених на 
2019 рік для підприємства - по активної електроенергії, та факту споживання реактивної 
електроенергії у 2018р. При визначенні прогнозної ціни на електричну енергію 
використовувалися фактичні ціни на електричну енергію, її розподіл та передачу, ві дповідно 
до Закону України «Про ринок електричної енергії». Відбулося збільшення вартості 
електричної енергії, що передається на 1-му класі напруги на 33,97% та 2-му класі напруги на 
35,38%. При цьому заплановані фізичні обсяги (кВтгод) використання електричної енергії 
зменшилися відносно діючої структури тарифів: на 1581,49 тис. кВтгод або на 12,60 % з 
централізованого водопостачання; на 202,82 тис. кВтгод або на 3,19 % з централізованого



водовідведення, а по факту споживання різниця між 2018 та 2019 роком складає -  1615 тис. 
кВтгод. Ураховані обсяги споживання електричної енергії не перевищують обсяги, що 
розраховані відповідно до норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

5) збільшення витрат на реагенти на 37,28% з централізованого водопостачання 
визначалася відповідно до технологічного регламенту, технологічних схем очищення, що 
застосовуються на підприємстві, фактичних витрат реагентів у 2018 році та змін їх 
використання у 1 кварталі 2019 року виходячи з планового підйому обсягу води.

6) збільшилися витрати на паливно-мастильні матеріали: на 28,02% з централізованого 
водопостачання; на 19,73% з централізованого водовідведення.

7) збільшилися решта витрат у зв’язку із підвищенням вартості матеріалів та послуг на 
38,56% з централізованого водопостачання; на 27,54% з централізованого водовідведення.

Також слід зазначити, що відповідно до пунктів 1.10 та 2.9 Порядку в структурі 
планового тарифу з централізованого водопостачання та водовідведення передбачено 
компенсацію витрат зі сплати податків, зборів, платежів за звітний період -  853,45 тис.грн з 
централізованого водопостачання та 30,84 тис.грн з централізованого водовідведення.

Згідно п.2.11 Порядку у тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення 
ураховані обігові кошти у розмірі 2% від розрахункової собівартості послуг, що становить: 
2095,46 тис.грн з централізованого водопостачання; 1116,77 тис.грн з централізованого 
водовідведення.

У зв’язку із внесенням змін до Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП, від 10 березня 2016 
року № 302 (у редакції постанови НКРЕКП, від 14 березня 2019 року № 339) в структурі 
тарифів можуть бути враховані «витрати на послуги банків з обробки та структурування 
інформації у платіжних документах» і не передбачаються «витрати на оплату послуг банків та 
інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за послуги з централізованого 
водопостачання та/або водовідведення», зазначені зміни було враховайо.

Крім того, на виконання вимог статті 16 Закону України «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови 
НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого 
обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг», проведено відкрите обговорення щодо наміру 
Комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного 
господарства міста Ужгорода» здійснити зміну діючих тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що підтверджується відповідним протоколом від 24 травня 
2019 року.

Проект структури тарифів додається.
Карташов Станіслав Олександрович -  директор КП «Водоканал м. Ужгорода» -

зазначив, що підприємство, з метою забезпечення можливості здійснення господарської 
діяльності з надання послуг по водопостачанню і водовідведенню в 2020 році, та згідно 
Постанови НКРЕКП № 364 від 24.03.2016р. «Про затвердження Процедури встановлення 
тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» подало на розгляд заяву та 
розрахунки тарифів за встановленими формами з підтверджуючими матеріалами і 
документами, що використовувалися для розрахунків.

Згідно 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 подало до НКРЕКП заяву та розрахунки тарифів за встановленими формами 
на плановий 2020 рік.



Проект тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення сформовано 
відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, економічно обґрунтованих планованих витрат, 
визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, у тому числі 
галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах 
водопровідно-каналізаційного господарства, з урахуванням фактичних даних та основних 
особливостей технологічних процесів конкретного виробництва, техніко-економічних 
розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків, зборів, платежів, цін (тарифів) на 
матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Комплект документів, що подано до НКРЕКП для встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік формувався ліцензіатом з 
дотриманням послідовності, визначеної вимогами до формування змісту матеріалів та 
комплекту документів. Плановий розрахунок приведено до економічно-обґрунтованого рівня. 
Також, згідно п.2.11. порядку підприємство урахувало обігові кошти у  розмірі 2% від 
розрахункової собівартості послуг, що становить -  0,37 грн. (без ПДВ) на 1 м3 по 
водопостачанню, та 0,19 грн (без ПДВ) на 1 м3 по водовідведенню.

Також, директор підприємства проінформував, що ліцензіатом за час оприлюднення 
проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 
2016 року № 1141», до регулятора було надано пропозиції та зауваження від 16 січня 2020 
року, в яких підприємство просить прийняти до уваги певні пропозиції та зауваження. Копія 
додатка додається.

Пропозицію ліцензіата НКРЕКП враховано, їх зведено в таблицю узгоджених позицій 
до проекту постанови НКРЕКП, що додається до протоколу відкритого обговорення. Таким 
чином, підпункт 3 8 викласти в такій редакції:
«38) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- 
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» зі структурою, наведеною в додатку 
38 до цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання -  18,99 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення -  9,31 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).

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 обговорення проекту 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, схваленого 10 січня 2020 року, щодо 
встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 
вважати таким, що відбулось та проведено згідно з діючим законодавством.

2. Підтримати прийняття проекту 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», схваленої 10 січня 2020 року, щодо 
встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для 
КП «Водоканал м. Ужгорода» із врахуванням пропозицій та їх узгоджень, що надійшли від 
НКРЕКП. Направити підписаний протокол відкритого обговорення до НКРЕКП з послідуючим 
його оприлюдненням на офіційному веб-сайті.



Оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб-сайті 
підприємства.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулося на засадах гласності та відкритості [ \7~

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. [321]

Завідувач сектору
НКРЕКП у Закарпатської області

Заступник міського голови міста 
Ужгорода

Директор КП «Водоканал м. Ужгорода»

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

Малюга О. С.

Гомонай В. В.

Карташов С.О.

Шкура А.В.



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
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з/п
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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 ___________________ № )

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО

ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА»
Без ПДВ

№
з/п

Найменування показників
Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення

тис. грн на рік грн/м3 тис. грн на рік грн/м3

1 2 3 4 5 6

1 Виробнича собівартість, у  тому числі: 96 925,135 17,0567 51 682,497 8,9836

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 36 593,294 6,4396 19 492,555 3,3882

1.1.1 електроенергія 28 856,183 5,0781 18 219,605 3,1670

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 4 686,051 0,8246 0,000 0,0000

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

3 051,060 0,5369 1 272,950 0,2213

1.2 прямі витрати на оплату праці 27 985,792 4,9249 14 000,357 2,4336

1.3 інші прямі витрати, у  тому числі: 9 143,874 1,6091 5 699,078 0,9906

1.3.1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

6 156,874 1,0835 3 080,078 0,5354

1.3.2 амортизаційні відрахування 2 987,000 0,5256 2 619,000 0,4552

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 загальновиробннчі витрати, у тому числі: 23 202,175 4,0831 12 490,507 2,1711

1.4.1 витрати на оплату праці 14 953,612 2,6315 7 949,516 1,3818

1.4.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

3 289,795 0,5789 1 748,893 . 0,3040

1.4.3 амортизаційні відрахування 39,000 0,0069 20,000 0,0035

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

1 304,024 0,2295 850,009 0,1478

1.4.5 інші витрати 3 615,744 0,6363 1 922,089 0,3341

2 Адміністративні витрати, у тому числі: 3 839,683 0,6757 2 019492 0,3510

2.1 витрати на оплату праці 2 458,808 0,4327 1 311,088 0,2279

2.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

540,938 0,0952 288,439 0,0501

2.3 амортизаційні відрахування 102,000 0,0179 54,000 0,0094

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

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

2.5 інші витрати 737,937 0,1299 365,765 0,0636

3 Витрати на збут, у  том у числі: 4 008,405 0,7054 2 136,903 0,3714

3.1 витрати на оплату праці 3 170,978 0,5580 1 690,831 0,2939

3.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування

697,615 0,1228 371,983 0,0647

3.3 амортизаційні відрахування 44,000 0,0077 23,000 0,0040

3.4 інші витрати 95,812 0,0169 51,089 • 0,0089

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

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

6 Повна собівартість 104 773,223 18,4378 55 838,692 9,7060

7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 2 095,464 0,3688 1116,774 0,1941

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) 2 095,464 0,3688 1 116,774 0,1941

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

8 Сума компенсації/вилучення 853,450 0,1502 30,840 0,0054

9
Коригування витрат з урахуванням протокольного 
рішення № 4 (витяг з протоколу №  48 засідання 
НКРЕКП від 20.10.2016)

-31,157 -0,0055 -17,294 -0,0030

10 Коригування витрат з урахуванням пункту 2 постанови 
НКРЕКП від 14.03.2019 №  345 0,000 0,0000 -4 147,968 -0,7210

11 Вартість централізованого 
водопостачання/водовідведення, тис. гри

107 690,980 52 821,044

12
Тариф на централізоване 
водопостачання/водовідведення, плі/м3

18,95 9,18

13 Обсяг реалізації, тис. м3 5 682,51 5  753,00

Директор Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак



Додаток 1
до Порядку проведення відкритого 
обговорення проекту рішення 
НКРЕКП від 10.01.2020 року 
(питання №11)

ЗАУВАЖЕННЯ та ПРОПОЗИЦІЇ
до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на послуги з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Редакція проекту рішення НКРЕКП Зауваження та пропозиції до проекту 
рішення НКРЕКП

Обґрунтування

Підпункт 38 проекту постанови 
«38) Комунальному підприємству 
«Виробниче управління водопровідно- 
каналізаційного господарства міста 
Ужгорода» зі структурою, наведеною 
в додатку 38 до цієї постанови: 
на централізоване водопостачання -  18,95 грн 
за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення -9 ,18  грн 
за 1 куб. м (без податку на додану вартість);»

Надано пропозицію Комунального 
підприємства «Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства 
міста Ужгорода» щодо витрат електроенергії.

Відповідно до п.2.2. розділу II Порядку 
формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення, 
затвердженого Постановою НКРЕКП від 
10.03.2016 №302 актуалізувати:
- витрати на електроенергію, відповідно 
фактично отриманих підприємством рахунків за 
спожиту електричну енергію

Директор
КП «Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного 
господарства міста Ужгорода"»

Карташов С.О.

«16» січня 2020 року



Додаток З
до протоколу відкритого 
обговорення від 24.01.2020

Таблиця узгоджених позицій до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141»

Редакція спірної частини проекту 
рішення/частини проекту рішення

Зміст зауважень (пропозицій) Мотиви їх відхилення/спосіб врахування.

підпункт 38 викласти в такій редакції:
«38) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 
ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» зі 
структурою, наведеною в додатку 38 до цієї 
постанови:
а) на централізоване водопостачання -  18,95 грн 
за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення -  9,18 грн 
за 1 куб. м (без податку на додану вартість)

Пропозиція КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- 
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 
МІСТА УЖГОРОДА» актуалізувати витрати 
на електричну енергію.

Пропозиція НКРЕКП скоригувати 
вилучення коштів зі структури тарифів на 
централізоване водопостачання та 
водовідведення, відповідно до рішень, 
прийнятих на засіданнях НКРЕКП, з 
урахуванням фактичного строку дії.

*

Пропозицію КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО 
ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» враховано:
Відповідно до пункту 2.2 розділу II Порядку 
формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 
№ 302 актуалізовано ціну на активну електричну 
енергію.
Пропозицію НКРЕКП враховано:
скориговано вилучення коштів зі структури тарифів 
на централізоване водопостачання та 
водовідведення, відповідно до рішень, прийнятих на 
засіданнях НКРЕКП, з урахуванням фактичного 
строку дії.

Таким чином, підпункт 38 викласти в такій редакції:
«38) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- 
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 
УЖГОРОДА» зі структурою, наведеною в додатку 38 до 
цієї постанови:
а) на централізоване водопостачання -  18,99 грн за 1 куб. 
м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення -  9,31 грн за 1 куб. м 
(без податку на додану вартість)


