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Встановлення тарифів для ліцензіатів НКРЕКП у
сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, станом на 05.09.2018
2018 рік
Встановлено тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення
на 2018 рік для 43 ліцензіатів (83% від 52 ліцензіатів).
Схвалено й підготовлено до встановлення впродовж вересня п.р. тарифи ще
для 5 ліцензіатів (причини відтермінування не залежать від НКРЕКП).
На коригування тарифів 2018 року подали документи 24 ліцензіати.
Упродовж ІІ-ІІІ кв. 2018 року скориговано тарифи для 11 ліцензіатів.
До кінця вересня будуть скориговані тарифи на 2018 рік ще для 13 ліцензіатів.
2019 рік
Подали заяви на встановлення тарифів на 2019 рік – 44 ліцензіати.
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Проект змін у нормативній базі тарифоутворення
Головні тези проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10.03.2016 № 302»:
− новий механізм індексації витрат
(прогнозні ціни на матеріальні витрати та підкачку води сторонніми організаціями з врахуванням індексу цін
виробників продукції за базовий та плановий періоди);

− актуалізація розрахунків витрат;
− зміна механізмів компенсації витрат
(граничний розмір компенсації зменшується на суму отриманих коштів з місцевого або державного бюджетів,
які були спрямовані на покриття витрат звітного періоду);

− компенсація курсової різниці по запозиченнях в МФО
(додатково до компенсації по ЗП, ЕЕ, податках, покупній воді/стоках);

− виключні причини коригування
(рівень мінімальної ЗП, ЕЕ, зміни ставок податків, тарифів на покупну воду або очищення стоків, цін на ПММ);

− компенсація/вилучення фінансових витрат
(для ліцензіатів, що мають кредитні зобов'язання перед МФО);

!

− вилучення зі складу витрат на збут коштів за послуги банків з приймання і перерахування
коштів споживачів за послуги з ЦВВ,

− врахування у нерозподіленому прибутку додаткових +2% від обсягу витрат
(у якості механізму забезпечення достатнім обсягом обігових коштів, окрім фінансування ІП).
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Зміни до постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866
Скорочено терміни отримання
пропозицій після громадських
обговорень

Прискорено процес
встановлення тарифів

Пропозиції можна приймати на 10-й календарний день після оприлюднення,
а не на 14-й.
Другі обговорення можна призначити на 10-й календарний день після
схвалення проекту рішення НКРЕКП.
Чинна редакція Порядку № 866

Зміни

2.1 …
Строк, протягом якого від зацікавлених осіб приймаються
зауваження і пропозиції, встановлюється ліцензіатом, але він
не може бути меншим ніж 14 календарних днів та більшим
ніж 20 календарних днів з дня оприлюднення такого
повідомлення на офіційному веб-сайті ліцензіата.
2.2 …
Схвалений проект рішення НКРЕКП з питання встановлення
цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження
інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них
оприлюднюється не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх
прийняття відповідно до Закону України "Про доступ до
публічної інформації", крім проектів рішень про встановлення
«зеленого» тарифу, які оприлюднюються не пізніш ніж за 5
робочих днів до дати їх прийняття.

2.1 …
Строк, протягом якого від зацікавлених осіб приймаються
зауваження і пропозиції, встановлюється ліцензіатом, але
він не може бути меншим ніж 10 календарних днів з дня
оприлюднення такого повідомлення на офіційному вебсайті ліцензіата.
2.2 …
Схвалений проект рішення НКРЕКП з питання
встановлення цін (тарифів)/змін до них,
схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів
розвитку/змін до них оприлюднюється не пізніш як за
10 календарних днів до дати проведення відкритих
обговорень, крім проектів рішень про встановлення
«зеленого» тарифу, які оприлюднюються не пізніш ніж за
5 робочих днів до дати їх прийняття.
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