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Реєстр учасників додається у додатку до протоколу
Відкрите обговорення проекту постанови «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141», яка передбачає 
встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення для КП «Водоканал м. 
Ужгорода» проведено в режимі он-лайн трансляції за допомогою месенджера із 
дотриманням заходів, спрямованих на запобігання поширенню короновірусної 
хвороби СОУГО-19.

Порядок денний:

1. Обговорення проекту постанови «Про внесення змін до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141», яка передбачає 
встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення для КП «Водоканал м. 
Ужгорода».

2. Прийняття рішення за результатами відкритого обговорення проекту 
вищевказаної постанови про встановлення економічно-обґрунтованих тарифів 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО- 
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА» на 2022  рік.

Слухали:
Завідувача сектору НКРЕКП у  Закарпатській області -  Малюгу 

Олександра Сергійовича
Відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення проектів 

рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 
№ 866, КП «Водоканал м. Ужгорода» 21 травня 2021 року провело відкрите 
обговорення питання щодо необхідності встановлення економічно- 
обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та централізоване

Економіст планово-економічного відділу

Мешканці міста Ужгорода

ГО КРАЩЕ ЖИТТЯ
Секретар:
Старший економіст планово-економічного 
відділу КП «Водоканал м.
Ужгорода»



водовідведення на 2022 рік, протокол якого та відповідні обґрунтовуючі 
матеріали були спрямовані до НКРЕКП та належним чином оприлюднені. На 
засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, що проводилось у формі відкритого 
слухання 1 грудня 2021 року, схвалено проект постанови «Про внесення змін до 
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141», яка 
передбачає встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на централізоване 
водопостачання та централізоване водовідведення для КП «Водоканал м. 
Ужгорода».

З метою доведення інформації щодо зміни тарифів та одержання зауважень 
і пропозицій, проект вищезазначеної постанови разом з необхідним пакетом 
документів розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань, які приймались до 13 грудня 2021 року у 
письмовому та/або електронному вигляді, надійшли до НКРЕКП від КП 
«Водоканал м. Ужгорода».

Зауваження опрацьовано та надано відповідь НКРЕКП згідно з додатком 1 
до протоколу.

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів 
рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 
№ 866, сьогодні проводиться відкрите обговорення зазначеного проекту
постанови НКРЕКП.

Слухали:

Директора КП «Водоканал м. Ужгорода» - Карташова Станіслава
Олександровича, який зазначив, що підприємство, з метою забезпечення
можливості здійснення господарської діяльності з надання послуг по 
водопостачанню і водовідведенню в 2022 році, та згідно Постанови НКРЕКП № 
364 від 24.03.2016р. «Про затвердження Процедури встановлення економічно- 
обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» 
подало на розгляд заяву та розрахунки економічно-обґрунтованих тарифів за 
встановленими формами з підтверджуючими матеріалами і документами, що 
використовувалися для розрахунків.

Згідно п. 1.9 Порядку формування тарифів на централізоване
водопостачання та централізоване 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 економічно-обґрунтованих тарифів за 
встановленими формами на плановий 2022 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 плановому 
періоді.

Комплект документів, що подано до НКРЕКП для встановлення 
економічно-обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення на 2022 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 
необхідний об’єм інвестицій в розмірі 14364,25 тис. грн у т. ч. ПДВ з 
централізованого водопостачання, який має бути спрямований на захід 
«Будівництво зовнішнього електропостачання НФС 1, 2, 3 з приєднанням» та 
обігові кошти у  розмірі 2% від розрахункової собівартості послуг.

Директор наголосив, що включення даного проекту «Будівництво 
зовнішнього електропостачання НФС 1, 2, 3 з приєднанням» - як інвестиційна 
складова в тарифі при формуванні підприємством тарифу на 2023 рік дасть 
економічний ефект у вартісному показнику розподілу електричної енергії 
близько 5 млн. грн/рік та знизить загальну повну майбутню собівартість послуг 
централізованого водопостачання на суму заходу 14,4 млн. грн. у т. ч. ПДВ за 
рахунок його реалізації. Відсутність такої можливості у реалізації даного 
заходу суперечить основним принципам економічної доцільності щодо основної 
мети господарської діяльності підприємства в плані покращення надання 
послуг та зменшення їх собівартості. На даний час при нестабільному ринку 
електричної енергії, упущення можливості зниження витрат по розподілу 
електричної енергії є серйозною безвідповідальністю та не професійним 
підходом до справи, як ініціатора даного проекту так і регулятора.

Окрім цього у підприємства катастрофічно не вистачає обігових коштів на 
проведення заміни аварійних ділянок водопровідних та каналізаційних мереж які 
сягають більше 50 % їх загальної протяжності. У підприємства є наявні 
розроблені проекти реалізація яких гальмується через відсутність коштів, а саме:

Реконструкція в/м по вул. Загорській вартістю -  8,5 млн. грн.;



Реконструкція в/м по вул. Комендаря -  16,9 млн. грн.
Заміна аварійної каналізаційної мережі по вул. Крилова вартістю -  0,9 млн. 

грн. та інші.
Просимо звернути увагу на те що часті ремонти на аварійних ділянках, що 

потребують повної заміни приводить до збільшенню витрат на відновлення 
благоустрою після проведення робіт. По факту 2021 року вартість відновлення 
асфальтно -  бетонного покриття склала 743 тис. грн. що більше на 200 тис. грн. 
ніж подано у плановому розрахунку тарифу.

Всі планові розрахунки тарифів централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення подавалися згідно встановлених процедур та 
законодавчо діючих порядків за підтримки представників Голови та Заступників 
Ужгородської міської ради на громадських обговореннях щодо встановлення 
економічно-обґрунтованого тарифу на 2022 рік.

Інвестиційна програма за рахунок амортизаційних відрахувань та 
виробничих інвестицій з прибутку, яка є складовою тарифу була погоджена 
Рішенням Виконавчого комітету Ужгородською міською радою за №508 від
1 0 . 1 1 . 2 0 2 1 р .

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 09 грудня 2021 року, в яких підприємство 
просить прийняти до уваги наступні пропозиції та зауваження:

І.Щ одо витрат на оплату праці. Директор зазначив, що якість надання 
послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
залежить не тільки від технічного стану обладнання, новітнього устаткування, а 
й від досвіду, спеціальної підготовки працівників підприємства, так як більшість 
професій нашого підприємства підпадають під категорію робіт з підвищеною 
небезпекою.

Закарпатська область знаходиться у центрі Європи і межує із чотирма 
країнами Євросоюзу -  Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією. 
Висококваліфіковані спеціалісти і некваліфіковані працівники масово покидають 
Україну і їдуть працювати в Європу, де більша заробітна плата у декілька раз. 
Відсутність гарантії з оплати праці працівникам підприємства у 2022 році 
згідно 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, Кодексу законів про працю України та 
Закону України «Про колективні договори і угоди» спровокує відтік кадрів,



внаслідок стабільність роботи по забезпеченню населення міста Ужгорода 
централізованим питним водопостачанням та централізованим
водовідведенням буде поставлено під загрозу.

2. Щодо витрат пов’язаних, зі сплатою податків, зборів згідно Закону 
України №5600 від 30.11.2021р. прийнятого Верховною Радою України 
підприємство перерахувало податки та збори згідно нових ставок.

3. Щодо витрат на електричну енергію згідно внесених затверджених змін 
на розподіл та передачу електричної енергії Постановами НКРКЕП на 2022р. 
Так, як підприємство знаходиться на території Закарпатської області. Отже, є 
споживачем електричної енергії віднесений до торгівельної зони «острова 
Бурштинської ТЕС» (БуОС). БуОС працює в синхронному режимі з 
енергосистемою Європи та не має зв’язку з енергосистемою України (ОЕС 
України). В БуОС функціонують усі сегменти ринку, за допомогою яких 
здійснюється купівля-продаж електричної енергії, а саме: ринок «на добу 
наперед» (РНД), внутрішньодобовий ринок (ВДР) і балансуючий ринок (БР), на 
яких формується вільна (ринкова) ціна. Виходячи з вище викладеного, КП 
«Водоканал м. Ужгорода» змушене споживати електричну енергію виключно від 
БуОС за цінами, які складаються на ринку електричної енергії у торгівельній 
зоні БуОС.

4. Привести у відповідність обігові кошти за рахунок планованого прибутку 
у розмірі 2% від повної планової собівартості.

Копія додатка додається.

Слухали:
Завідувача сектору НКРЕКП у  Закарпатській області -  Малюгу 

Олександра Сергійовича
Пропозицію ліцензіата НКРЕКП розглянуто та зведено в таблицю 

узгоджених позицій до проекту постанови НКРЕКП, що додається до протоколу 
відкритого обговорення.

Вирішили:
1. Відкрите слухання 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 економічно-обґрунтованих тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведення КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2022 рік 
вважати таким, що відбулося й проведене згідно з діючим законодавством.

2. Скласти та підписати протокол відкритого обговорення.
3. Оприлюднити протокол відкритого обговорення но офіційному веб- 

сайті КП «Водоканал м. Ужгорода».



Заперечення та доповнення:
На електронну адресу підприємства не надходили заперечення та 

доповнення щодо 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 
економічно-обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення КП «Водоканал м. Ужгорода» на 2022 рік.

На всі питання, які були задані в ході слухань надані відповіді.
Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності 

та відкритості.
X

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось 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.

В.о. міського голови міста 
Ужгорода, заступник міського 
голови міста Ужгорода

Головуючий, завідувач сектору 
НКРЕКП у Закарпатській області

Директор КП «Водоканал м. 
Ужгорода»

відповідальна особа за складання 
протоколу:
старший економіст планово- 
економічного відділу КП
«Водоканал м. Ужгорода»  У п ш // 7 ^_________Шкура А.В.

Борець В. О.

Карташов С.О.



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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09.12.2021
Доброї частини доби.Маю бажання подати Заявку для участі у відкритому 
обговоренні, щодо проекту рішення ,що стосується водоканалу.
З повагою ,Оксана Вертеш-Гапак.

13/12/2021
Громадські обговорення по підвищенню тарифів
ГО краще життя
Пастухов Микола Валерійович

13.12.2021
До Сектору Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, у Закарпатській області, : zakarpattia @пєгс. до у. иа. 88000, 
м. Ужгород, вул. Гойди, 8, оф. 408; 88000, м. Ужгород, Поштамт, а/с №90; e-mail

Бачинської Анастасії Володимирівни,
88017, м. Ужгород, вул. Павлова, буд. 33
Тел. 050 532 8822
nbatchynska@ukr.net
паспорт ВО 117649
іпн 2904517408

Вих. № 6925
Від 13 грудня 2021 року

Заявка для участі у відкритому обговоренні проекту рішення Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення на 2022 рік, що відбудеться 15.12.2021 року о 14.00 у приймальній 

адміністративної будови КП «Водоканал м. Ужгорода» по вул. Митна, 1.

Прошу зареєструвати для участі у відкритому обговоренні наступних мешканців міста 
Ужгород:

1. Бачинську Анастасію Володимирівну
2. Бачинську Марію Михайлівну
3. Фойгт Надію Іванівну
4. Мацур Марію Юріївну
5. Голінку Марію Михайлівну
6. Слюсаренко Вікторію Євгенівну
7. Дудич Маріанну Іванівну

13 грудня 2021 року 
Бачинська Анастасія

mailto:nbatchynska@ukr.net


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

ЗАУВАЖ ЕННЯ 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 2022 рік

Редакція проекту  
рішення НКРЕКП

Зауваження та пропозиції 
до проекту рішення 

НКРЕКП
Обгрунтування

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 
21,3741 грн за 1 куб. 
м (без податку на 
додану вартість);

Повна собівартість 
на централізоване 
водовідведення 
13,0731 грн за 1 куб. 
м (без податку на 
додану вартість)

1) Щодо витрат на 
оплату праці;
2) Щодо витрат 
пов'язаних, зі сплатою 
податків, зборів та 
інших передбачених 
законодавством 
обов’язкових платежів;
3) Щодо витрат на 
електричну енергію
4) Щодо перерахунку 
обігових коштів за 
рахунок планованого 
прибутку у розмірі 2 
%від повної планової 
собівартості.

//? £ '/  Л 
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Згідно Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення затвердженого Постановою НКРЕКП №  302 від 10.03.2016
Відповідно до п.2.2. розділу II зазначеної Постанови просимо актуалізувати:

витрати на оплату праці 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, О б’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, які є обов’язковими для всіх, суб’єктів, що 
перебувають в її сфері. 3 урахуванням передбаченим у Державному бюджеті на 2022 рік 
середньорічного прожиткового мінімуму у розмірі -  2547,5 грн. на місяць, якій є мінімальним 
посадовим окладом для обрахування тарифних ставок та посадових окладів, що становить 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 та коефіцієнту 1,58 (експлуатація та обслуговування обладнання систем 
водозабезпечення та водовідведення) встановлений Галузевою угодою у  додатку 2.
2} витрати пов’язаних, зі сплатою податків, зборів згідно Закону України 5600 від 30.11.2021р.
3} витрати на електричну енергію згідно внесених затверджених змін на розподіл та передачу 
електричної енергії Постановами НКРКЕП на 2022р. та прогнозної вартості згідно відкритих 
торгів з публікації англійською мовою на її постачання для КП «Водоканал м. Ужгорода» у розмірі 
3,30 грн кВт*год.;
,4} просимо привести у відповідність обігові кошти за рахунок планованого прибутку у розмірі 2 
% від повної планової собівартості.
/ б і

Ау і  /
Директор КП «Водоканал м. Станіслав КАРТАШОВ
Ужгорода» '' *

« 09 » грудня 2021 року |



Додаток 1

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 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, -  9,50 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  23,45 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, -  9,29 грн за 1 куб. м (без податку 
на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання 
у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, -  13,02 грн за 1 куб. м (без 
податку на додану вартість);»

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

2. Актуалізувати ціну на електричну енергію.
3. Актуалізувати витрати пов’язані зі сплатою 

податків, зборів та інших передбачених 
законодавством, обов’язкових платежів.

4. Перерахувати витрати на оплату праці та 
єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування.

1. Враховано.
2. Враховано.
3. Враховано.
4. Враховано на рівні діючого тарифу з 

урахуванням вимог Закону України від 
03.12.2020 №1060 «Про житлово-комунальні 
послуги».


