
 

Структура планових середньозважених тарифів на централізоване водопостачання 

та водовідведення на 2022 рік    

КП «Водоканал м. Ужгорода» 
   

   

№ 

д/п Перелік витрат 

Діючий тариф на 2021 

рік 

Плановий 

середньозважений тариф 

на 2022 рік % 

зміни

  

Різниця між 

проектом та 

діючим 
тарифом  

Грн. на 1 м куб 

водопостачанн
я та 

водовідведення 

  

грн. 1 м³ 
води 

грн. 1м³ 
кан-я 

разом 

вода 

та 

кан-я 

грн. 

грн. 1 м³ 
води 

грн. 1м³ 
кан-я 

разом 

вода 

та 

кан-я 

  

1 

Всього 

матеріальні 

витрати 7,09 3,82 
10,9

1 7,06 3,92 
10,9

7 
0,6 0,06 

  

1.1 
Електрична 

енергія 5,39 3,36 8,75 5,19 3,43 8,63 
-1,4 -0,12   

1.2 Реагенти 0,77 0,00 0,77 0,91 0,00 0,91 

18,

6 0,14 
  

1.3 Матеріали 0,67 0,33 1,00 0,69 0,32 1,01 
1,1 0,01   

1.4 ПММ 0,25 0,14 0,39 0,26 0,16 0,42 
7,8 0,03   

2 Зарплата 9,92 5,02 
14,9

4 10,28 6,37 
16,6

5 

11,

5 1,71 
  

3 ЄСВ на фонд ЗП 2,18 1,11 3,29 2,26 1,40 3,66 

11,

5 0,38 
  

4 Амортизація 0,77 0,58 1,35 0,85 0,80 1,65 

22,

0 0,30 
  

5 Податки 0,25 0,14 0,39 0,26 0,17 0,43 
8,8 0,03   

6 Інші витрати 0,41 0,31 0,72 0,56 0,34 0,91 

25,

7 0,19 
  

7 
Всього  витрати

  20,62 10,98 
31,6

0 21,26 13,01 
34,2

7 
8,4 2,67   

8 
Планова 

реалізація 

послуг  тис. м³  

5530,5

1 
5756,0

6 
  

5484,0

5 
5600,8

0 
  

 
Вода -46,46 тис. 

м³ Каналізація – 

155,26 тис м³ 
  

9 

Прибуток, обігові 

кошти 2% від 

планової вартості 

послуг 0,41 0,0,22 0,63 0,43 0,26 0,69  0,05 

  

10 Компенсація  0,10 -0,05 0,05 -0,08 -0,07 -0,15  -0,20 
  

11 Вартість, грн.     21,61 13,20    
  

11.

1 
Вартість з ПДВ, 

грн.м.куб 25,36 13,48 
38,8

4 25,93 15,84 
41,7

7 
7,5 

%  
  

12 Разом , грн. 38,84   41,77     2,93 
  

 

  



Обґрунтування планових витрат   
Розрахунок планових 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. 
Витрати на електричну енергію розраховані згідно фактичних витрат за 2020 рік по 

підприємству . При визначенні прогнозної ціни на електричну енергію 

використовувалися  фактичні ціни за березень місяць 2021р.  на електроенергію  (1 клас – 2,20 

грн./ кВт∙год (без ПДВ), 2 клас – 3,20 грн./ кВт∙год (без ПДВ))  
Потреба в реагентах визначалася  відповідно до технологічного регламенту,  технологічних 

схем очищення, що застосовуються на підприємстві,  фактичних витрат реагентів у  2020 році 

виходячи з планового підйому обсягу води. Ціна на реагенти взята згідно договорів на 2021 р. та 

урахуванням індексу цін виробників промислової продукції на 2022 рік у розмірі 1,08.   
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 

2020 року з урахуванням діючих договорів та індексу цін виробників промислової продукції у 

розмірі 1,08 (п. 2.1 Порядку..) 
Податки заплановані по факту нарахованих плат за 1 квартал 2021 року та розрахункових 

даних згідно  планового підйому води на 2022 рік, 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» та 

Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої 

промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки.  
Державним  бюджетом на 2021 рік передбачено прожитковий мінімум на грудень місяць у 

розмірі - 2481 грн. що  являється  мінімальним посадовим окладом для обрахування тарифних 

ставок та посадових окладів на плановий 2022 рік:  
• Мінімальна тарифна ставку (оклад) за просту некваліфіковану працю розрахована у 

розмірі не менше 180 відсотків  згідно п. 3.1.2 Галузевої угоди з застосуванням 

співвідношення до мінімальної тарифної ставки  та  мінімального місячного посадового 

окладу керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців  коефіцієнту - 1,58 

(експлуатація та обслуговування обладнання систем водозабезпечення та водовідведення) 

встановлений Галузевою угодою у додатку 2. 

• Розрахунок включає співвідношення до мінімальних місячних посадових окладів 

керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, коефіцієнти,  які 

регламентовані Галузевою угодою та колективним договором підприємства. 

Середня заробітна плата у проекті тарифу складає – 17012 грн/ос. Ріст у плановому тарифі 

порівняно з діючим складає – 9,9 % (у діючому тарифі заробітна плата – 15482 на 1 ос.) 
Амортизаційні витрати  закладені по факту 2020р., а саме у сумі  4646 тис.грн. (без 

ПДВ)  по водопостачанню та 4506 тис. грн. (без ПДВ) по водовідведенню, разом 9152 тис. 

грн.  Стаття витрат –       «Амортизаційні витрати»  у структурі тарифів є плановою сумою 

запланованих заходів на розвиток виробництва, які будуть затверджені  інвестиційною програмою 

на 2022 рік. 



Також згідно п.2.11 зазначеного порядку підприємство урахувало обігові кошти у  розмірі 

2% від розрахункової собівартості послуг, що становить – 0,43 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб по 

водопостачанню та 0,26 грн. (без ПДВ) на 1 м. куб водовідведення. 
Окрім, до розрахунку включена компенсація попереднього періоду по податкам, електричної 

енергії, реагентам. За рахунок зменшення планової реалізації компенсація склала  від’ємне 

значення: -0,08 грн. по водопостачанню та -0,07 грн. по водовідведенню. 
Ріст тарифу суттєво змінюється внаслідок зменшення планової реалізації на 2022р. Основним 

фактором цього є прийняття  законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що  ускладнило роботу збуту  КП 

«Водоканал м. Ужгорода»,  та значно зменшилась реалізації послуг за категоріями споживачів 

бюджетних установ та інших споживачів.  
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. 

 


