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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 18 листопада 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:
* .  •  ОНа засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, яке проводилось у формі відкритого слухання 18 
листопада 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»:
❖ на централізоване водопостачання:

о споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, - 8,12 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); 

о споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, - 20,55 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

❖ на централізоване водовідведення:
о споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення, - 7,60 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); 
о споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення, - 10,93 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);
На зміну тарифів вплинули в першу чергу такі чинники:

1) змінилися обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах: зменшилися на 2,67 % з 
централізованого водопостачання; збільшилися 0,05 % з централізованого водовідведення.

Обсяги реалізації визначені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення, погодженим головою Ужгородської міської ради 
Закарпатської 29 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) зросли витрати на оплату праці: на 12,94 % з централізованого водопостачання; на 
15,88 % з централізованого водовідведення.

При цьому запланована середня заробітна плата на одного працівника підприємства 
зросла на 13,93 %, а саме з 13676 грн до 15582 грн. Заробітна плата врахована відповідно до 
Закону України «Про оплату праці»;

3) змінилися витрати на оплату податків та зборів: збільшилися на 5,82 % з 
централізованого водопостачання; зменшилися на 4,10 % з централізованого водовідведення;

4) зменшилися заплановані витрати на оплату електричної енергії: на 7,68 % з 
централізованого водопостачання; на 3,80 %, з централізованого водовідведення.

Відбулося зменшення вартості електричної енергії, що передається на 1-му класі 
напруги на 5,54% та зростання на 2-му класі напруги на 4,13 %.



При цьому заплановані фізичні обсяги (кВт) використання електричної енергії відносно 
діючої структури тарифів зменшилися з централізованого водопостачання на 647,96 тис. кВт 
або на 6,26 % та на 333,88 тис. кВт або на 5,42 % з централізованого водовідведення.

Ураховані обсяги споживання електричної енергії не перевищують обсяги, що 
розраховані відповідно до норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;

5) зменшилися витрати на реагенти з централізованого водопостачання на 9,02 %;
6) збільшилися витрати на ремонти: на 8,86 % з централізованого водопостачання; на 

25,90 %, з централізованого водовідведення;
7) зменшилися витрати на пально-мастильні матеріали: на 37,52 % з централізованого 

водопостачання; на 35,58 %, з централізованого водовідведення.
Також збільшилася решта витрат ув’язку з підвищенням вартості матеріалів та послуг:

• на 266,70 тис. грн з централізованого водопостачання;
• на 784,16 тис. грн з централізованого водовідведення. •

Слід зазначити, що відповідно до пунктів 1.10 та 2.9 Порядку в структурі планового 
тарифу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення передбачено 
компенсацію/зменшення витрат за звітний період, а саме:

■С компенсація витрат зі сплати податків, зборів, платежів -  275,67 тис. грн з 
централізованого водопостачання;

■С зменшення витрат на 1,27 тис. грн з централізованого водовідведення;
•С компенсація витрат на реагенти -  258,98 тис. грн з централізованого водопостачання.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 2.11 Порядку у тарифах на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення ураховані обігові кошти за рахунок 
планованого прибутку, а саме:

■С 2216,82 тис. грн з централізованого водопостачання;
^  1230,94 тис. грн з централізованого водовідведення.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 14.03.2019 № 345 у структурі тарифу 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- 
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» передбачено вилучення 
коштів на суму невиконаних заходів інвестиційної програми за 2018 рік та економії коштів, 
отриманих у результаті недофінансування витрат, затверджених структурами тарифів на 
централізоване водовідведення на 2016, 2017 та 2018 роки, з урахуванням фактичного строку 
дії тарифів з централізованого водовідведення на 287,24 тис. грн.

Проект схваленої постанови та додані матеріали були розміщені на офіційному веб- 
сайті НКРЕКП 20.11.2020, заявки для участі у відкритому обговорені приймались до 
30.11.2020 і такі не надходили. До НКРЕКП листом від 26.11.2020 № 1580 наді йшли 
зауваження та пропозиції до проекту схваленої постанови від КП «ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА 
УЖГОРОДА», які були розглянуті.

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 червня 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» зміни діючих тарифів з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що підтверджується 
відповідним протоколом від 22 травня 2020 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 2021 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 2021 рік.

Проект тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення сформовано 
відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, економічно обгрунтованих 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 2021 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 -  0,41 грн. (без ПДВ) на 1 м3 по 
водопостачанню, та 0,25 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 26 листопада 
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 38 викласти в такій редакції:
«38) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- 
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» зі структурою, наведеною в додатку 
38 до цієї постанови:
❖ на централізоване водопостачання:

о споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, - 8,38 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); 

о споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, - 21,23 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

❖ на централізоване водовідведення:
о споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення, - 7,96 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);



о споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення, - 11,31 грн. за 1 куб. м (без ПДВ);

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 18 листопада 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 18 листопада 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.

3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення на офіційному веб-сайті 
підприємства.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулося на засадах гласності та відкритості ____

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.

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

Директор КП «Водоканал м. Ужгорода»

Завідувач сектору
НКРЕКП у Закарпатській області

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

№

з/п
П.І.Б. Н азва організації (п ідприємства) П осада П ідпис
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Додаток 38
до постанови Національної комісії, ідо 
Здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
16.06.2016 №  1141
(у редакції постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
в ід___________________ № ________)

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

КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА»

Без ПДВ

№
з/п Н айменування показників

Централізоване водопостачання Ц ентралізоване 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: 102 300,883 18,4975 56 751,366 9,8594

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 34 593,785 6,2551 19 454,807 3,3799
1.1.1 електроенергія 26 805,687 4,8469 17 715,300 3,0777

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 4 263,308 0,7709 0,000 0,0000

1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 
(ремонти) . 3 524,791 0,6373 1 739,507 0,3022

1.2 прямі витрати на оплату праці 31 714,789 5,7345 16 208,136 2,8158
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 10 992,253 1,9876 6 775,790 1,1772

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування 6 977,253 1,2616 3 565,790 0,6195

1.3.2 амортизація 4 015,000 0,7260 3 210,000 0,5577
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 загальновиробничі витрати, у тому числі: 25 000,056 4,5204 14 312,633 2,4865

1.4.1 витрати на оплату праці 17 166,726 3,1040 9 424,661 1,6373

1.4.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування 3 776,680 0,6829 2 073,425 0,3602

1.4.3 амортизація 78,000 0,0141 47,000 0,0082

1.4.4 витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, 
передбачених законодавством, обов’язкових платежів 1 379,740 0,2495 815,300 0,1416

1.4.5 інші витрати 2 598,910 0,4699 1 952,247 0,3392
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 4 675,315 0,8454 2 632,910 0,4574

2.1 витрати на оплату праці 2 915,837 0,5272 1 617,559 0,2810

2.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування 641,484 0,1160 355,863 0,0618

2.3 амортизація 134,000 0,0242 82,000 с 0,0142

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 983,995 0,1779 577,488 0,1003
3 Витрати на збут, у тому числі: 3 864,756 0,6988 2 162,888 0,3758

3.1 витрати на оплату праці 3 035,982 0,5490 1 684,210 0,2926

3.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування 667,916 0,1208 370,526 0,0644

3.3 амортизація 34,000 0,0061 20,000 0,0035
3.4 інші витрати 126,857 0,0229 88,152 0,0153
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5 Ф інансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 110 840,955 20,0417 61 547,163 10,6926
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 2 216,819 0,4008 1 230,943 0,2139

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) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 2 216,819 0,4008 1 230,943 0,2139
8 Сума компенсації/зменшення 534,650 0,0967 -1,270 -0,0002

9 Коригування витрат з урахуванням пункту 2 постанови 
НКРЕКП від 09.04.2019 № 544 0,000 0,0000 -287,238 -0,0499

10 Вартість централізованого 
водопостачання/водовідведення, тис. гри

113 592,424 62 489,599

11
Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у 
сфері централізованого водопостачання/водовідведення, 
грн/м3

8,12 7,60

12
Тариф споживачам, як і не є суб’єктами господарювання у 
сфері централізованого водопостачання/водовідведення, 
грн/м3

20,55 10,93

13 Обсяг реалізації, тис. м3 5 530,520 5 756,060

13.1
Обсяг реалізації спожйвачам, які є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання/водовідведення, тис. м3

2,67 130,76

13.2
Обсяг реалізації споживачам, як і не є суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого 
водопостачання/водовідведення, тис. м3

5 527,85 5 625,30

Заступник д иректора Д епартам енту із 
регулю вання відносин у  сфері централізованого 
водопостачання т а  водовідведення

Д. Соломка



Додаток 1
до Порядку проведення відкритого 
обговорення проекту рішення 
НКРЕКП від 18.11.2020 року 
(питання №20)

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 на 2021 рік

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:
Повна собівартість на 
централізоване водопостачання
-  20,0417 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість);

Повна собівартість на 
централізоване водовідведення
-  10,6926 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість);»

1) Щодо включення витрат на 
охорону праці, дотримання вимог 
техніки безпеки, охорону 
навколишнього природного 
середовища по факту 2019 року
2) Щодо перерахунку обігових коштів 
за рахунок планованого прибутку у 
розмірі 2 % від повної планової 
собівартості.

Згідно Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення затвердженого 
Постановою НКРЕКП № 302 від 10.03.2016
1)Відповідно до п.2.2. розділу II зазначеної Постанови актуалізувати: 
витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки, охорону 
навколишнього природного середовища у загальній сумі факту 2019 
року 182693,79 грн. Перераховані затрати підприємства є послугами на 
технічне обслуговування, перезарядці вогнегасників, експертно обстеження 
спецавтомобілів, ТО транспорту огляд вантажопідіймальних механізмів, 
техніка безпеки: виготовлення інформаційних стендів, оплата 
інформаційного видання, бактеріальне дослідження працівників, періодичний 
медичний огляд, страхування цивільно -  правової відповідальності власників 
транспортних засобів; Проведення обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності суб'єктів господарювання на об'єктах підвищеної небезпеки. 
Всі ці витрати є нормативно обумовлені для здійснення господарської 
діяльності підприємства та не являються дублюючими витратами, 
які враховані у матеріальних затратах на спеціальний одяг.
2) Відповідно до п. 2.11 Порядку формування тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення просимо привести у 
відповідність обігові кошти за рахунок планованого прибутку у розмірі 
2 % від повної планової собівартості.

Директор £*/ V І /  »
КП «Виробниче управління ЧІ І І  1Г І І /
водопровідно-каналізаційного в»««“  Jg. il/j
господарства міста Ужгорода"» А\ /  Карташов С.О.

«26» листопада 2020 року /



Додаток З
до Порядку проведення відкритого 
обговорення проектів рішень 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 

у  енергетики та комунальних послуг

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/частиии проекту рішення Зауваження та пропозиції Спосіб врахування або мотиви відхилення 

зауважень (пропозицій)
Підпункт 38 пункту 1 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: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у 
сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  8,12 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -20,55 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення: 
споживачам, які є суб’єктами господарювання у 
сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  7,60 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  10,93 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість);»

1. Перерахувати обігові кошти за рахунок 
планового прибутку у розмірі 2 % від повної 
планової собівартості.

2. Актуалізувати ціну на електричну енергію.
3. Перерахувати внесок на регулювання.
4. Перерахувати витрати на охорону праці та 

техніку безпеки.
5. Перерахувати компенсацію/зменшення.

1. Враховано.
2. Враховано.
3. Враховано.
4. Враховано.
5. Враховано.

Таким чином, підпункт 38 пункту 1 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:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, -  
8,38 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість); 
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, -  
21,23 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, -  
7,96 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);» 
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, -  
11,31 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);»



Діючі тарифи на централізованого водопостачання га водовідведення та проект змін
на 2021р.

Дані

Встановленні тарифи на послуги з 
централізованого водопостачання та 

водовідведення постановою  
Н КРЕКП №  283 

від 04.02.2020 р. введенні в д ію  з 
05.02.2020р.

Прселт
Плановий 

середньозваж ений 
тариф на 2021р.

Різниця 
проект 2021 
та  дію чим 
тарифом

%

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (вода) 2 2 ,7 9 2 4 ,6 6 1 ,87 8 ,2 0

грн. за 1 м.куб = 1000 л. (каналізація) 1 1 ,1 7 1 3 ,1 2 1,95 17 ,46
грн. за 1 м.куб = 1000 л. (разом вода 
та каналізація) 3 3 ,9 6 3 7 ,7 8 3 ,8 2 1 1 ,2 4

Структура планових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на
2021 рік 

КП "Водоканал м. Ужгорода"

№
д/п Перелік витрат

Діючий тариф на 
2020 рік

П^О£СУП 
Плановий тариф 

на 2021 рік
Різниця між планом 
та діючим тарифом

грн. 1 VI3 
води

грн. їм 3 
к ан ал ізац ія

грн. 1 м3 
води

грн. їм 3 
кан ал ізац ія

грн. на 1 м3 
води

грн. на їм 3 
к ан ал ізац ія

1 Всього матеріальні витрати 6,81 3,63 6,54 3,54 -0,27 -0,08

1.1 Електрична енергія 5.11 3,20 4,85 3,08 < 5 ш )

1.2 Реагенти 0,82 0,00 0,77 0,00 0

1.3 Матеріали 0,54 0,22 0,67 0,33 0,13 0,11

1.4 ПММ 0,34 0,21 0,25 0,14 Ґ - ЇЇ 09' )  Ґ -0,07 ')

2 Зарплата 8,55 4,34 9,91 5,03 1,36 0,69
3 Відрахування 1,88 0,95 2,18 ЇДІ 0,3 0,16
4 Амортизація 0,56 0,47 0,77 0,58 0,21 0,11
5 Податки 0,23 0,15 0,25 0,14 0,02 -0,01
6 Інші витрати 0,44 0,21 0,38 0,29 -0,06 0,08

7 Всього повна собівартість 18,47 9,74 20,04 10,69 1,56 0,95
8 Планова реалізація послуг тис. м3 5682,51 5753,00 5530,51 5756,06 -152,00 3,06

9
Прибуток, обігові кошти 2% від планової 
вартості послуг 0,37 0,20 0,40 0,21 0,03 0,01

10
*

Компенсація 0,15 0,01 0,10 0,00 -0,05 -0,01

10.1

Коригування згідно Постанова 48 від 
20.10.2016 та Постанова 345 від 
14.03.2019 0,00 -0,64 0,00 -0,05

0 0,59

11 Розрахунок середньозваженого тарифу 18,99 9,31 20,54 10,86 1,55 1,54

12 Тариф для ліцензіатів послуг з ПДВ 22,79 11,17 9,74 9,12 -13,05 -2,05

13 Тариф для інших споживачів послуг з ПДВ 22,79 11,17 24,66 13,12 1,87 1,95
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