НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Тарифна політика НКРЕКП
у сфері централізованого водопостачання
та централізованого водовідведення

Всього до НКРЕКП звернулося із заявами щодо встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2021 рік 47
підприємств. Тарифи на 2021 р. встановлено для 45 ліцензіатів. Всього
встановлено 140 тарифів.
Зростання середньозваженого тарифу для
вищезазначених
підприємств
з
централізованого водопостачання склало
7,8%, з централізованого водовідведення
13,9%.

7,8%

13,9%

При цьому, зростання собівартості з
централізованого водопостачання склало
8,3%, з централізованого водовідведення
10,0%.
Обсяг реалізації знизився з централізованого водопостачання на 2,5%, з централізованого
водовідведення на 3,5%.
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Основні параметри, які враховано в тарифах на 2021 рік з
централізованого водопостачання та централізованого
водовідведення

12,2 %

Заробітна плата у порівнянні з 2020 роком
зросла на 1464 грн, з 11992 грн до 13456 грн;

Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії
на ринках у 2021 році врахована на рівні 1,5653
грн/кВт·год (без ПДВ), проте середньозважена
ціна на РДН (ОЕС) в 1 кварталі 2021 року
склала 1,4874 грн/кВт·год (без ПДВ), в квітні
1,4502 грн/кВт·год (без ПДВ).

Ціни на електричну
енергію
1,5653
1,4874

Т_2021

1,4502

ціна РДН
ціна РДН
(ОЕС) 1 кв. (ОЕС) квітень
2021
2021
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Ремонти 2020-2021
Витрати на ремонт зросли на 156,4 млн грн, з 917 млн грн до 1073,4 млн грн;
Кошти, що передбачені в тарифах на ремонти, але не використані впродовж року дії
тарифу , вилучаються за результатами перевірки підприємства.
У планованих тарифах на 2021 рік у 37 ліцензіатів вилучено 363,8 млн грн
(водоспоживання).
Більша частина цих коштів знята з тарифів за невиконання запланованих ремонтів та
заходів інвестиційних програм.

Водоспоживання, млн грн

Витрати на ремонт
17,1%

1073,4

917,0

Т_2020

Т_2021
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Зміни до Галузевої угоди на 2017 – 2024 роки
Стара редакція

Нова редакція

Зміни, %

Мінімальна тарифна ставка робітника І розряду
не менше 160 %

не менше 180%

на +13%

Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду для робіт з
експлуатації та обслуговування обладнання систем водозабезпечення та водовідведення
1,58

1,58 - 1,7

до +8%

Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника для водіїв автотранспортних
засобів (вантажні автомобілі)
1,66 - 3,27

1,74 - 3,43

до +5%

Коефіцієнти співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників,
професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І
розряду основного виробництва (мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної
професії)
2,25 - 3,35

2,25 - 5,6

до +67%

Слід зауважити, що пунктом 7.2.5. передбачено надання матеріальної допомоги працівникам
при наданні щорічної відпустки в розмірі посадового окладу або тарифної ставки працівника.
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Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання
житлово-комунальних послуг» від 03.12.2020 № 1060-IX.

Вимоги, які стосуються тарифоутворення:
1) встановлення різних тарифів для споживачів з комерційним обліком
та без комерційного обліку;
2) витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на оснащення будівлі
вузлами комерційного обліку води та теплової енергії включаються до
складу тарифів;
3) джерелом фінансування заходів із встановлення вузлів комерційного
обліку води та теплової енергії є інвестиційна програма виконавця
відповідної комунальної послуги.
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Завдання щодо змін у регулюванні ЦВВ - 2021

Зміни до постанов НКРЕКП у зв’язку із прийняттям ЗУ «Про внесення змін до
деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання
житлово-комунальних послуг» (від 03.12.2020 № 1060-IX):
•

•
•

•
•
•

•
•

Постанова № 302:
внесення змін у розділ «Особливості формування тарифів на централізоване водопостачання»,
який буде передбачати принцип формування тарифів із урахуванням коштів на встановлення
вузлів комерційного обліку;
Постанова № 364:
внесення змін до додатків 3, 4, 5, 6, 7;
деталізація обсягу централізованого водопостачання споживачам у багатоквартирних будинках
та населенню (індивідуальні житлові будинки), а саме реалізація за приладами обліку та без;
Постанова № 1131:
до напрямків інвестиційної програми та плану розвитку додано впровадження комерційного
обліку;
виключено обмеження щодо обсягу виробничих інвестицій з прибутку на впровадження
комерційного обліку;
додано можливість схвалення інвестиційних програм та планів розвитку без погодження ОМС,
але із забороною фінансування їх до моменту погодження ОМС;
Постанова № 717:
внесення змін до звітів НКРЕКП щодо деталізації обсягів реалізації споживачам;
внесення змін до звітів НКРЕКП щодо обліку коштів на встановлені вузли комерційного обліку.
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Схвалення ІП на 2021 рік
Станом на 15.05.2021:
Залишено
без розгляду

Подано заяв

Схвалено та
опубліковано

1

49

38

4

10

6

У т.ч. відсутнє
Матеріали на розгляді
погодження ОМС

У т.ч.
на найближчу
комісію
8

Стан оснащеності приладами обліку ліцензіатів
НКРЕКП на 01.01.2021
Багатоквартирні будинки

(вартість встановлення ПКО 13 тис. грн)

Вводи, од

00001234

00001234

00001234

Приватні будинки

(вартість встановлення ПКО
30 тис. грн)

148 680

1 399 973

45 184 (30,4 %)

1 039 008 (74,2 %)

%

Оснащеність, од

!

Необхідно встановити, од

103 496

360 965

₴

Вартість встановлення,
тис. грн

1 345 448

10 828 950
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