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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення щодо проекту' тарифів на централізоване водопостачання ' та 
водовідведення на 2021 рік.

СЛУХАЛИ:

ВСТУПНЕ СЛОВО:

Карташов Станіслав Олександрович -  директор КП «Водоканал м. Ужгорода»,
який проінформував про наступне:

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 КП 
«Водоканал м. Ужгорода» проводить відкрите обговорення щодо проекту тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік. З метою запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (СОУШ-19), недопущення її негативного впливу на 
здоров’я мешканців міста підприємство проводить відкрите обговорення (слухання), у 
режимі онлайн.

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 повинно надати до НКРЕКП в строк до 01 червня кожного року заяву та 
розрахунки тарифів за встановленими формами на плановий період.

Розрахунок планових тарифів на централізоване водопостачання іа  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.

Витрати на електроенергію розраховані згідно норм питомих витрат паливно- 
енергетичних ресурсів, установлених на 2020 рік для підприємства - по активної 
електроенергії, та факту споживання реактивної електроенергії у 2019р. При визначенні 
прогнозної ціни на електричну енергію використовувалися фактичні ціни за квітень місяць 
2020 року на електроенергію (1 клас -  2,09 грн./ кВт*год (без ПДВ), 2 клас -  2,85 грн./ кВт*год 
(без ПДВ)) з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції у розмірі 1,0897 
(індекс за 2020 рік 7 місяців та плановий індекс на 2021р. п. 2.1 Порядку..1

Потреба в реагентах визначалася відповідно до технологічно регламенту, технологічних 
схем очищення, що застосовуються на підприємстві, фактичних витрат реагентів у 2019 році



виходячи з планового підйому обсягу води. Ціна на реагенти взята згідно договорів на 2020 р. 
та урахуванням індексу цін виробників промислової продукції у розмірі 1,0897.

Матеріальні витрати, витрати а паливно мастильні матеріали, послуги сторонніх 
організацій (витрати на утримання основних засобів, технічний огляд, технічне 
обслуговування, поточний ремонт, оренда, страхування майна, пожежна і сторожова 
охорона, дезінфекція, дератизація, витрати на вдосконалення технології та організації 
виробництва, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами, 
підготовку і перепідготовку кадрів, витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки 
безпеки та охорону навколишнього природного середовища, утримання санітарних зон, 
витрати на послуги банків, витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових 
документів, витрати на оплату інформаційних послуг, інші витрати, у  тому числі внески на 
регулювання) розраховані по факту 2019 року з урахуванням діючих договорів тачндексу цін 
виробників промислової продукції у розмірі 1,0897 (п. 2.1 Порядку..)

Податки заплановані по факту нарахованих плат за 1 квартал 2020 року та розрахункових 
даних згідно планового підйому води, та Податкового кодексу України.

Розрахунок витрат на оплату праці розрахований відповідно до Закону України про 
працю для забезпечення державних гарантій оплати праці на підприємстві КП «Водоканал м. 
Ужгорода» та з нормами Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій 
роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі 
України».

Скорочення штату працівників водопровідно-каналізаційних господарства неприпустиме, 
адже для цього потрібна повна автоматизація процесів та висока кваліфікація фахівців, а на 
сьогодні підприємство працює переважно на застарілому обладнанні, яке потребує 
постійного підтримання його в робочому стані. Крім того, за технікою безпеки є певні вимоги 
до чисельності персоналу - складні та небезпечні види робіт дозволяється виконувати лише 
вдвох або більшою кількістю працівників.

Середня заробітна плата робітників за 2019 рік по підприємству становить - 8410 грн., за 
підсумками 1 кварталу 2020 року -  10176 грн. У діючому тарифі 2020 року середня заробітна 
плата запланована 13675 грн., але на даний час, підприємство не змозі підняти доходи 
працівників у зв’язку з значним зменшенням оплати послуг населенням, яке являється 
основним споживачем послуг, (близько 80 % з загальних споживачів), внаслідок введення в 
дію Постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу СОУШ-19» та Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУЮ-19). Так тільки за березень місяць 2020р. підприємство не 
дотримало коштів за наданими послугами у сумі близько 3900 тис, грн. відсоток оплати за 
даний період склав 74,3% за цей же період 2019р. він складав 91,1%.

Робота водоканалів фізично важка, вона передбачає перебування у шкідливому 
середовищі та некомфортцих умовах, адже аварії доводиться ліквідувати у мороз, дощ та сніг. 
Часом така робота навіть стає небезпечною для здоров'я та життя. І за таку працю робітники 
отримують критично малу зарплатню. Навіть обов'язковий соцпакет, що надається 
працівникам галузі, не може компенсувати низького рівня заробітної плати. Зрозуміло, що про 
престижність такої роботи мова не йде.

Безперебійне та якісне водопостачання -  один з перших показників рівня розвитку країни. 
Суспільство не може залишитися без цієї послуги, тому процес відтік кадрів з водоканалів 
повинен бути припинено.



Державним бюджетом на 2020 рік передбачено прожитковий мінімум на грудень місяць 
у розмірі - 2270 грн., що становить мінімальний посадовий оклад для обрахування тарифних 
ставок та посадових окладів на плановий 2021 рік. Розрахунок включає співвідношення до 
мінімальних місячних посадових окладів та тарифних ставок робітників, керівників, 
професіоналів, фахівців та технічних службовців, коефіцієнти, які регламентовані Галузевою 
угодою та колективним договором підприємства. Середня заробітна плата у проекті тарифу 
складає - 14586 грн/ос.

Амортизаційні витрати закладені по факту 2019р., а саме у сумі 4273 тис. грн. (без ПДВ) 
по водопостачанню та 3369 тис. грн. (без ПДВ) по водовідведенню. Стаття витрат -  
«Амортизаційні витрати» у структурі тарифів є плановою сумою запланованих заходів на 
розвиток виробництва, які будуть затверджені інвестиційною програмою на 2021 рік.

Також згідно п.2.11 зазначеного порядку підприємство урахувало обігові кошти у розмірі 
2 % від розрахункової собівартості послуг, що становить -  0,39 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб по 
водопостачанню та 0,24 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб водовідведення.

Обраховані підприємством середньозважені тарифи на централізоване 
водопостачання та водовідведення становлять: 19,78 грн. (з ПДВ) за 1 м3 води і 12,09 грн. 
(з ПДВ) за 1 м3 стоків;

Так як, на обліку КП «Водоканал м. Ужгорода», є ліцензіати НКРЕКП, а саме ПАТ 
«Українська залізниця» згідно розділу 4 порядку «Особливості формування тарифів на 
централізоване водопостачання» підприємство, на вимогу регулятора, обрахувало оптові 
тарифи для цих споживачів.

Так, розмір тарифу для суб’єктів господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення становить -  9,76 грн. (без ПДВ) за 1 м3 води та 2,69 (без 
ПДВ) грн. за їм3 стоків.

Так, розмір тарифу для суб’єктів господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення становить -  9,76 грн. (без ПДВ) за 1 м3 води та 2,69 (без 
ПДВ) грн. за їм3 стоків. Плановий розрахунок тарифу для інших споживачів КП «Водоканал 
м. Ужгорода» буде становити 19,78 грн (без ПДВ) за 1 м3 водопостачання та 12,31 грн. (без 
ПДВ) за 1 м3 водовідведення.

Комплект документів, що подається до НКРЕКП для встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 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.

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 щодо проекту тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення на 2021 рік, для КП «Водоканал м. Ужгорода» вважати такими, що відбулось 
й проведено згідно законодавства.

2. Скласти та підписати протокол відкритого обговорення щодо проекту тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

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 Гї...

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 30 червня 2017 року № 866. [___!

Г оловуючий,

Заступник міського голови міста Ужгорода

Секретар: 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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Заявка на участь у онлайн обговоренні (слуханні)

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника Оленчин Ігор Ярославович

Контактний номер телефону 0505486513

Електронна адреса учасника igor@oltechcom.uz.ua

Зауваження та пропозиції щодо 
планового тарифу на 2021р.

Необхідність встановлення диферінційованої ціни на 
послуги водопостачання в залежності від району міста та 
власності розпридільчих мереж #

mailto:igor@oltechcom.uz.ua
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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 
МІСТА УЖГОРОДА»

КП «Водоканал міста Ужгорода»

вул. Митна, 1, м. Ужгород, 88000; тел./факс: (0312) 64-35-03;
e-mail pev.uz.voda@gmail.com; код ЄДРПОУ 03344326

Шановний, Ігор Ярославович!

КП «Водоканал м. Ужгорода» надає інформацію щодо пропозиції, необхідності 
встановлення диференційованої ціни на послуги водопостачання в залежності від району 
міста та власності розподільчих мереж.

На сьогодні механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення для суб’єктів природних монополій, яким є КП «Водоканал 
м. Ужгорода» і яке провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення маючі ліцензію НКРЕКП керується Постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302 «Порядок формування тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення».

Зазначений порядок визначає алгоритм структури тарифів - складові економічно 
обгрунтованих витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які групуються за 
статтями, визначеними НКРЕКП.

Розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення 
проводяться шляхом ділення суми річних планованих витрат повної собівартості, річного 
планованого прибутку, суми коригування витрат звітного періоду (компенсації або 
зменшення витрат) та суми зменшення складових тарифу, що передбачалися для здійснення 
заходів інвестиційної програми, на планований річний обсяг централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення, визначений річними планами 
ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення.

Встановлення тарифів для КП «Водоканал м. Ужгорода» проводиться згідно 
затвердженої Постанови НКРЕКП №1473 від 27.12.2017р. «Процедура встановлення тарифів 
на централізоване водопостачання та водовідведення»

Отже, встановлення диференційованої ціни на послуги водопостачання в залежності від 
району міста та власності розподільчих мереж не буде правомірне згідно діючих 
нормативних та законодавчих актів.

Оленчин Ігор Ярославович
0505486513

igor@oltechcom.uz.ua

Директор 
ПЕВ 0504326049

Карташов С.О.
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